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VEDLEGG 10

Vediagt følger en liste over dokumentasjon på de krav som Leverandøren
er pliktet til å levere:

Skatteattest
Merverdiavgiftsattest
HMS-egenerklæring
Firmaattest/tilsvarende
Morselskapsgaranti/ regnskap fra foregående år (1kke aktuelt for Omsorg
Oslo KF)
Oppdragsliste med oppdrag for de siste 5 årene, organisasjonskart for
Leverandoren og bemanningspian og oversikt som definerer hvilke

formelle kompetansekrav som stilles til de profesjonskategorier som skal
arbeide i driften
Egenerklæring om vandel
Egenerklæring oppfylleise minstekrav til ytelsen
Vediegg 15-1 - Mal for pleiebemanning på postene og Vedlegg 15-2 - Mai
for årsverk
Bekreftelse på at virksomhetens internkontrollsystem sikrer pasientenes
grunnieggende behov, og oppfyller alt lovverk gjeldende for
virksombeten.



Oslo kornmune

Omsorg Oslo KF

Skatteattest g merverdiattest

I henhold til "Veileder for konkurranseutsetting og anskaffelser" utgitt av Byrådsavdeling for
finans 01.12.1999, skal det ikke kreves kemnerattest, garantier eller lignende fra Omsorg Oslo
KF ved tilbud til Oslo kommune. Det skal heller ikke kreves forsikringsdekning ut Over det
Oslo kommune har i dag eller er selvassurandør av.

OKF har lagt iun foretakets andel av sine forsikringer i tilbudet for en evt. kontrakt.

Omsorg OsIo KF Postadresse: Postboks 150 0619 Oslo Telefon: 22627380
Administ.rasjonen Besøksadresse: Olaf 1-lelsetsv.6 0694 Oslo Telefax: 22627320

Oslo, 04.07.2013

redby
direktør

Org.nr: 983 706 983



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

Skatteattest og werverdiattest

I henhold til "Veileder for konkurranseutsetting og anskaffelser" utgitt av Byrådsavdeling for
finans 01.12.1999, skal det ikke kreves kemnerattest, garantier eller lignende fra Omsorg Oslo
KF ved tilbud til Oslo kommune. Det skal heller ikke kreves forsikringsdekning ut over det
Oslo kommune har i dag eller er selvassurand&st av.

OKF har lagt inn  foretakets  andel av sine forsikringer 1 tilbudet for en evt. kontrakt.

Onisorg Oslo KF Postadresse: Fostboks 150 0619 Oslo Telefon: 22627380
AcIministrasjonm Besøksadresse: Olaf Helsetsv.6 0694 Oslo Telefax: 22627320

Org.nr: 983 706 983

Oslo, 04.07.2013

ie redby
direktør



Egenerklærix% OUOI ieJ1ge, iji og sikkerrbet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder:

Virksomhetens
navn

Omsorg Oslo KF Organisasjonsnr/
Podselsnr

983 706 983

Adresse 01af Helsetsvei 6 Land0 -Norcre

Postaummer 0694 I Poststed Oslo

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i
helse -, miljø - og sikkerhetslovgivnirigen og vecl det tilfredsstilter kravene i forskrift orn
systematisk og sikkerlietsarbeid i virksornheten (internkontrollforskriflen),1

Jeg bekrefier at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og
arbeidsmiljøregelverk når det gjelder  aasattes  faglige og sosiale rettigheter,  jeg aksepterer at

oppdragggiver ettex anmodning vil 011 gitt rett til å gjennomgå og veritisere virksonihetens
system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

	

D e 18.6.2013 Daglig leder

Seg bekrefier med deite at det er iverksatt systematiske tiltak for å. oppfylle ovennevate krav i
og sikkerhetslovgivningen,

'
7

"(2.
LiIngen ansatte

	

Dato 18,6,2013 Represenant for de ansatte

For utenlandske oppdragstak= gjeklet. tblgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelso av tilbudet er
tatt hens)nitil helse-, 111 R  sikkerhetslovgivningen som følger av rorsicrift om systematisk hetse-, og
silckerhetsarbeid i vilksomheter (intentkontrollforskritlen), fastsatt ved kgt. res, 6, desember 1996 i medhold rrv
lov 17. juni 2006 nr. 62 om og arbeidsmirjø, arbeidstid og stiliingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter
anmodning vil 00 giS rett til å gjennomgC( og veritiseto virksomh,etens system for ivaretak,‘3Ise
og  sikkerhetseebeid,

' l'astsw ved hgl.rCS, (1, dt:sunber 1996nr. I I 27 i medhold fly lov 17. jw  i 2C06 nr. (m2 oni og albr,:idomi)jo, erbeidsfill og shihhingsvcrmr m.v.



BronneysundregistiTene F rmaattest

983 706 983

Kommunalt foretak

20,12.2000

10,06.2002

OMSORG OSLO KF

Olaf Eelsetsvei 6
0694 OSLO
0301 OSLO
Norge

Postboks 150 Oppsal
0619 OSLO

22 62 73 80
postmottak@okf.oslo.kommune.no

Org.nr.: 958 935 420
OSLO KOMMUNE

Jane Tved Bredby

Andre Støylen
Arkitekt Steckmests V. 8 E
0198 OSLO

Jorun Arnhild Kongerud

Roger Dehlin
Bente jurid Groven-Syversen

Styrets medlemmer hver for seg.

Styrets leder alene.

Organisasjonenummer 976 819 861
OSLO NOMMUNE  ROMMUNEREVISJONEN
Grenseveien 88
0663 OSLO

Ikke registrert
RevisorregisLere

Organisasjonsnummer:

Orwanisasjonsform:

Stiftelsesdato:

Registrert
Yoretaksregisteret:

Foretaksnavn:

Forretningsadresse:

Kommune:
Land:

Postadresse:

Telefon:
E-postadreS8e:

Eierkommune:

Daglig leder/
adm.direktør:

Styre:
Styrets leder:

Nfestleder:

Styremedlem:

Signatur:

Prokura:

Revisor:

Ut5kriftsdato 04,09.2012 Organisasjonsnr 903 '706 983 Side 1 av 2



Bremnøysundregistrene Firmattest

Vedtektsfestet formål: Foretaket skal 1evere
konkurransedyktige tilbud inuen
pleie- og omsorgssektoren på vegne
av kommunen. Dersom foretaket
vinner konkurransen, skal
tjenesteleveransen ytes i henhold
til tjenesteavtale inngått med
oppdragsgiver.

Utskriftsdato 04.09,2012 Organisasjonsnr 903 706 983 ,Side 2 av 2



Oslo kommune
Omsorg OsIlo KIF

BEKREFTELSE PÅ MORSELSKAF ELLER ANKGARAND

Omsorg Oslo KF er en del av Oslo kommune og iht. regelverk stiller Oslo kommune ikke
morselskapsgaranti eller bankgaranti for sine virksomheter.

Ornsorg Oslo KF Postadresse: Postboks 150 Oppsa10619 Oslo Telefon: 22627380
Administrasjonen Besoksadresse: Olaf Helsetsv.6 0694 Oslo Telefax: 22627320

Org.nr: 983 706 983

Oslo, 04.07.2013

ne Byedby
direktæ.



Oslo kommune
Omsorg Osio KIF

Oppdrag de siste 5  årene  med angivelse av oppdragets omfang og verdi

o Driftsansvar for Oppsalhjemmet fra 01.03.2004 30.4,2009
Med til sammen 152 sykehjemsplasser, fordelt på 117ordinære plasser, 24

skjermede plasser, 11 kortidsplasser og 45 dagsenterp1asser, med et årlig buclsjett på
ca.79 mill,

o Driftsansvar for Ammerudlunden sykehjem 14.3 2011 — 02.04.2013
Med til sammen 73 sykehjemsplasser fordelt på 61 ordinære plasser, 6
korttidsplasser og 6 passer i MRSA avdeling, med et årlig budsjett på ca.57m111.

Oslo, 04.07.2013

Omsorg Oslo KF Postadresse: Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo Telefon:22627380
Administrasjonen Besøksadresse: ClIaf Belsetsv.6 0694 Oslo Telefax: 22627320

Org.nr: 983 706 983

ane 13redly
direktør



Byrådsavdeling for
Kultur og næring

Styret

Omsorg Osio

Osio, 04.07.2013

an, Biedb
direktør



Organisasjonskart for leverandøren og navn og ev for de som skal være ansvarlig for
oppdraget

Jane Bredby:

Utdanning: Kommunalkandidat med lederutviklingsprogram for toppledere i Ok, D1TT
Arbeidserfaring: - Direktør, Omsorg Oslo KF 2009 d.d

Institusjonssjef på Lindeberg omsorgssenter I 999 2009
- økonomikonsulent, seksjonsleder i Bydel Hellerud 1995-1999
- Pleie- og omsorgskonsulent og økonomikonsulent i St. Hanshaugen-
Ullevål og i bydel 1989 - 1995

Anne Gry Kolstad:

Udanning: EDB-økonom. Sykepleier. Ledelse og administrasjon for heissektoren
Master of Management fra BI

Arbeidserfaring: - Kvalitetssjef, Omsorg Oslo KF 2012 d.d
Institusjonssjef, Lindeberg omsorgssenter 2009 — 2012
Oversykep1eier, Lindeberg omsorgssenter 1999 — 2009
Avdelingssykepleier, Lindeberg omsorgssenter 1996 1999
Sykepleier, Lindeberg omsorgssenter 1993 — 1996
Sykepleier, Aker sykehus 1993 — 1995
Pleieass/sykepleierstudent, Lindeberg omsorgssenter 1988 1993

Leif Egil Andreassen:

Utdanning: Vernepleier
Arbeidserfaring: - Org.-og utviklingssjef i Omsorg Oslo KF 2009 d.d

Konst.institusjonssjef på Ammerudlunden sykehjem 14.3.11 01.12.11
Prosjektieder frivillighetsprosjektet (permisjon fra Akerselva sykehjem i
ca 1 år)
Institusjonssjef Akerselva sykehjem 2003 2009
Pleie- og omsorgssjef bydel Bjerke 2001 2003
Pleie- og ornsorgssjef bydel Helsfyr Sinsen (beordring)1999 — 2000
Institusjonssjef Solvang sykehjern 1997 2001

Omsorg 0s10 KF har ansatte med spesialkompetanse innenfor områder som
sykehjemsøkonomi, kvalitet/fagutvikling sykepleie, og HMS-kompetanse, samt aktivitets- og
frivillighetsarbeid.



Oslo kommune

Omsorg Oso KF

Egenerklacring ikke rettskraftig dom

Det bekreftes med dette at leverandøren Omsorg Oslo KF-eller nøkkelpersonell hos Omsorg
Oslo KF ikke ved rettskraftig dom er kjent skyldig i deltakelse i en kriminell organisasjon
eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, eller øvrige forhold som angår den
yrkesmessige vandel, siste 5 år. Dette i henhold til FOA § 11-10 bokstav E og (2) bokstav C.

Oslo, 04.07.2013

ne
Bredby

direktør

Omsorg Oslo KF
Adminjstrasjonen

Org.nr: 983 706 983

Postadresse:
Besøksadresse:

Postboks 150 Oppsa10619 OsloTelefon: 22627380
Olaf Helsetsv.6 0694 OsloTelefax: 22627320



Vedlegg 24

Egenerklæringsskjema Rødtvet sykehjem

Nr. Minstekrav Krav c pfylles: 

Ja Nei

4.1 Det kreves at pleiefaktor på ordinær sykehjemsplass skal
være minimum være 0,71.

— . .
4.2 Det kreves at munmum 85 andel faglært pleie- og

omsorgs ersonell skal være o nådd innen 1. driftsår.
4.3 Det kreves aktiv døgnkontinuerlig tilstedeværende

sykepleietjeneste.
4.4 Det skal være minst en sykepleier, uten bakvakt-ansvar

for andre avdelinger, på alle vakter på
korttidsavdelingen. 


4.5 Korttidsavdelingen skal være bemannet med kun faglært
ersonale innen utgangen av 2015.

4.6 Det krevesminimum 47 legetimer per uke og
minimum 44 fysioterapitimer per uke.

4.7 Det kreves at leverandøren har et interakontrollsystem
som tilfredsstiller kravene i alt lovverk, forskrift,
instruks med mer som er gjeldende for virksomheten.

"'-,mmunalt Foretak

(44
STED DATO

.4.127‘&47
NAVN MED BLOKKBOKSTAVER

UNDERSKRIF • EVT. STEMPEL



•

Vedlegg 15 - 1

Leverandør:

Oversikt over pleiebemanning på postene/enhetene i årsverk  på Rødtvet sykehjem:

PostlenhetAnt.




Dag AftenNatt

beb,

Spl.

Hverdag

Hpl. Akfivitør Pl.ass.

Helgthelligdag

1 Spl,Hpl.AktivitørPl.ass.Spl.

HverdagHeig/helligdagAlle dager

Hpl.AktivitørPl.ass.Spi.Hpl.Pi.ass.Spi.Hpl.Pl.ass.




1 I




Ordinære




3,45 3,54 0,48 1,06 0,211 1,66 0,05 0,42 1,06 3,17 0,16 0,99 0,21 1,27 0,39 1,77 0,00 0,00




-?-4-
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Skjermede




3,39 3,90 0,48 1,15 0,21 1,97 0,05 0,39 1,06 3,03 0,16 0,85 0,21 1,21 0,34 1,771 1,77




0,00
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Korttid




6,54 2,04 0,00 0,99 , 0,42 2,06 0,00 0,39 1,06 4,34 0,00 0,00 0,42 1,58 0,00 1,77 0,00 0,00 = 0/ 630
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Sum 78













13,38 9,48 0,96 3,20 0,85 5,69 0,11 1,21 3,17 10,54 0,321 1,83 0,85 4,061 0,73 5,32 1,77 0,00




Sum: 63,46 årsverk

*) Inklusive ledere for postentenheten.

*) Inklusiv fagutviUngssykepI&er.

Denne oversikten må samsvare med årsverkene som oppgis i totaloversikten i vedlegg 15-2.



Vedlegg 15-2
Bemanningsoversikt Rødtvet sykehjem

Leverandør: Omsorg Oslo KF

Funksjon/stillingskategori Kompetansekrav Antall årsverk
Ledelse og administrasjon:

Høgskole/universitetsutdanning innen

institusjonssjef helse- og sosialfag 1,0

Videreutdannelse i ledelse

Dokumenterte resultater fra lignende

virksomhet

Avdelingsleder Høgskoleutdanning 1,0

serviceavdelingen Videreutdanning i ledelse

Ledererfaring fra tilsvarende stillinger

Autorisasjon som sykepleier

Fagutviklingssykepleier Dokumenterte kunnskaper i Gerica 1,0

Erfaring med styring av kvalitetssystemer

og fra undervisning

Pleiebemanning:

Avdelingssykepleier Autorisasjon som sykepleier 3,0

Videreutdanning i ledelse 	

Sykepleier Autorisasjon som sykepleier 19,56

Hjelpepleier/helsefagarbeider Autorisasjon som hjelpepleier 33,34

Helsefagarbeidere med fagbrev

Aktivitør Aktivitør med fagbrev 1,89

Kulturmedarbeider Personer med særskilt dokumentert

realkompetanse

Trivselsassistent Erfaring fra pleie og omsorg 7,57

Realkompetanse i avdelingslogistikk,

husholdning, baking, m.m.

Øvrige funksjoner:

Fysioterapeut Autorisasjon som fysioterapeut 1,2

Kompetanse fysisk fostring for eldre

Ergoterapeut Autorisasjon som ergoterapeut 0,2

Lege Autorisasjon som lege 1,25

Vaskeriassistent Erfaring fra vaskeri 1,0

Kjøkkenassistent Erfaring fra mottakskjøkken/kantine 1,0

Renholder Erfaring innen renhold fra sykehjem 2,0

SUM 75,01

Kjøp av tjenester:

Vaktmester Kjøp av tjenester fra ekstern leverandør 0,32

SUM

Summen av årsverk er det Leverandøren forplikter seg til i kontrakten. Den totale pleiebemanningen må

samsvare og være dekkende for det som er oppgitt i tabellen i vedlegg 15-1.



Oslo kommuno

Omsorg Osio KIF

Virksomhetens internkontrolisystem ink, prosedyreheskrivelser

Omsorg Oslo KF vedlegger virksomhetens internkontrollsystem inkl. prosedyrebeskrivelser
som tilfredsstiller kravene i lovverk, forskrift, instruks med mer som er gjeldende for
virksomheten og som viser hvordan pasientenes behov sikres.

Ontsorg Oslo KP Postadresse: Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo Tetefon: 22627380
Administrasjon.en Besaksadresse: Olafltelsetsv.6 0694 Oslo Telefax: 22627320

Oslo, 04.07.2013

ane Bredby
direktør

Org.nr: 983 706 983
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Vårt syn er at sykehjemmet først og fremst er et hjem for beboerne. De fleste vil bo på
sykehjemmet til de dør. Dette betyr at det er helt nødvendig å tenke helhetlig for å dekke
beboernes behov. Foretaket har utviklet en egen modell for drift a.‘ sykehjem tar hensyn til
disse behovene.

På et sykehjem er det forskjelli2e funksjoner som skal dekkes og mange oppgaver er det ikke
behov for helsepersonell. Vi deler funksjonene i tre:

Hotellfunksjonen Pleie- og omsorgsfunksjonen w tgts- og kulturfunksjogen

Matservering
Renhold
Re senger/ rydde
Skyllerom
Holde orden på lager
Holde orden på
sengetøy
Tøy til vaskeri
Sjekke temp på
kjøleskap og
oppvaskmaskin
M.m.

Kompetansebehov
Assistent med erfaring
fra sykehjem og
lignende arbeid.
IK-mat kompetanse

Generell sykepleiepleie
Medisiner
Legetjenester
Sårstell
Følge sykehus og spesialist
Observasjon
Rapportskriving
Gi rapporter
Inntaksmøte
M.m.

Kompetansebehov
Hjelpepleier/Omsorgsarbeider
Sykepleiere
Leger
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Vernepleier

Aktiviteter i avd.
Sosialt samkvem
Turer i nærområdet
Turer med bil/buss
Kulturarrangementer
Lese aviser med beboerne
Organisere frivillige
M.m.

Kompetansebehov
Aktivitører
Hjelpepleiere
Kulturutdannede
Vernepleier
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Ufaglærte med høy
realkompetanse i aktiv isering av
eldre
Annen relevant utdanning

Pleie og omsorgsfunksjonen
Dette er den største funksjonen som skal dekkes. Gjennom pleie,
observasjoner, behandling og annen omsorg dekkes denne
funksjonen a / våre ansatte med helsefaglig bakgrunn. I vårt
forslag til bemanning er personer med helseraglig bakgrunn den
største gruppen som jobber på våre avdelinger. Dette er vår
primæroppgave fordi beboerne har store pleie- og omsorgsbehov,
med flere differensierte diagnoser. Det er derfor av stor betydnin
og utvikle og forbedre den pleie- og omsorgsfaglige delen av våre
tiltak. Dette sikrer vi bl.a. med å ansette spesialsykepleiere og ha
et proaktivt opplæringstilbud som identifiserer våre behov for
kompetanse.



Åktivite-ts- og kUltUrfunksjOnen
Aktivitets- og kulturfunksjoner er også en svært viktig for at
en avdeling skal bli en god avdeling. Vi trenger derfor

særskilt kompetanse for at dette behovet skal bli dekket i
avdelingen. Vi har derfor lagt inn en

aktivitør/aktivitetsmedarbeider på ordinær langtidsavdeling,
skjermet enhet og dagsenter. På denne måten sikres den
aktivitetsfaglige kompetansen på alle avdelingene. Det at vi
har en slik stilling på alle avdelinger betyr ikke at resterende
personale på avdelingen ikke har et ansvar for aktiviteter.
Aktiviteter er et felles ansvar om at dette er et viktig område
vi skal prioritere og utvikle videre.

Hotellfunksjonen
Hotellfunksjonene er alle oppgaNier i en avdeling som
ikke er direkte knyttet til pleie — og omsorg. Dette
innebærer at trivselsmedarbeider og assistent har andre
oppgaver utover pleie — og omsorgsarbeider. Dette
innebærer blant annet følgende arbeidsoppgaver:

Sky Ilerom

Tøytraller

lk-mat

Baking av kaker sammen med beboere

Steke vatler sammen med beboere

Pynte hyggelig på bordene under måltidene

Vår organisering gjør at vi får frigjort tiden til pleiepersonalet slik at disse får mer tid med

beboerne. Istedenfor å måtte delta i alle praktiske aktiviteter vil vi ha en trivselsmedarbeider

som har ansvar for oppgaver som er beskrevet i hotellfunksjonen. Foruten dette vil denne
medarbeideren ha ansvar for IK-mat med renhold av kjøleskap, sjekking av temperatur i

kjøleskap og oppvaskmaskin samt andre hygieniske krav. Det vil bli gitt egen opplæring i IK-
mat, jamfor opplæringsplan for 2014 (vedlegg nr. I).

Normalt vil utdannet pleiepersonale løpe mellom ulike praktiske oppgaver og rene pleie- og
omsorgsoppgaver. Dette medfører at de kan miste fokus på nærvær i forhold til beboerne og
at kontinuitet i forhold til målrettet arbeid vil lide på grunn av dette. Gjennom vår
organisering vil det bli mer avklart hvilke oppgaver pleiepersonalet faktisk skal utføre.

Det at vi i tillegg har en aktivitør/aktivitetsmedarbeider fast på avdelingene står i forhold til
hvilke funksjoner som skal dekkes på avdelingene. Fordi våre målsettinger og visjon har
sterke føringer om en aktiv hverdag så må aktiviseringstilbudet avspeiles i den bemanningen
vi velger for avdelingene. Vi legger inn aktivitør /aktivitetsmedarbeider inn i turnusen fordi
pleiepersonalet normalt har liten kompetanse på aktiviteter.

Organiseringen av avdelingene er faglig gode, og vil oppfylle kravene om innhold og kvalitet
i de ulike plasstypene. Ved denne organiseringen ivaretar vi alle funksjoner og områder på
sykehjemmet. Helsepersonell ivaretar sine funksjoner og ansvarsområder. Vi dekker
beboernes grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Vi ivaretar den
medisinske behandlingen, samt tverrfaglig samarbeid gjennom fysioterapeuter og
ergoterapeuter. Aktivitører og aktivitetspersonell ivaretar beboernes sosiale og kulturelle



behov. Trivselsassistenter ivaretar annet arbeid i avdelingen som ikke krever helsefaglig- eller
aktivitetsfaglig utdanning. Vi sikrer med denne organiseringen en god bemanning med
nødvendig kompetanse for å dekke beboerens behov.

Erfari»ger med den valgte organisasjonen
Omsorg Oslo KF har erfaring med tilsvarende organisering fra Lindeberg omsorgssenter. Ved
dette sykehjemmet arbeidet medarbeiderne etter metoden "Aktiv omsorg" siden 2003. Denne
metoden bygger på modellen fra gerontopsykolog Lise Næss ved Senter for Gerontologi som
har fokus på miljøplanlegging i sykehjem:

Validering
Reminisensterapi
Sansestirnu lering
Miljøplanlegging
Endring av rutiner

Miljøpianlegging
Samtlige medarbeidere ved alle avdelinger på sykehjemmet deltok på kurs ved Lise Næss slik
at alle fikk samme kunnskaper. Dette gjorde det videre arbeidet med å implementere  den  nye
rnetoden vi skulle arbeide etter. Medarbeiderne brukte validering og reminisens i samtaler
med beboere med diagnosen demens. Vi begynte målrettet og systematisk planlegging med å
lage sansehage, som var et av de første sykehjemmene i Oslo som hadde sansehage. I
sansehagen fikk beboerne stimulert sine ulike sanser:

Lukt: Blomster og urter
Smak: Urter og frukt
Syn: Vakker hage med blomster, urter, frukttrær, skigard, vedstabel, peis, lysthus og
ulike ting fra "gamle dager" (melkespann, treski, trillebår med mer)
Hørsel: Fuglekvitter og rennende springvann fra fontene
Berøring: Ta på gress, blomster med mer

Nye rutiner
Ved avdelingene endret medarbeiderne sine rutiner. Dette innebar at vi skilte på ulike
oppgaver i avdelingen. I tillegg til sykepleieoppgaver, hadde vi også definert
aktivitetsoppgaver og hotelloppgaver.

Hotellfunksjonen innebærer:
Re senger
Sengeskift
Tomme søppel
Rydde beboerrom
Vanne blomster
Sortere tøytraller og skittentøytraller
Diverse bestillingslister

Måltider:
Nattevaktene dekker frokostbordet (dekketøy)
Pleier følger beboerne ut til måltidet
Aktivitør forbereder frokost
Aktivitør og hjelpepleier sitter sammen med beboerne under måltidene
Oppdatere matkardeks ved endringer



Aktiviteter:
Aktiviteter  begynner ca kl  10.45
Aktivitør og hjelpepleier giennomfører aktiviteten sammen med beboerne
Aktivitetene foregår etter oppsatt aktivitetsplan (felles og individuell)

Vi kan vise til at i 2009 ble Lindeberg omsorgssenter det beste sykehjemmet i Oslo på
beboerundersøkelsen. Dette viser at vi har gode resultater å vise til. Vi ønsker å underbygge
dette ved å vise til resultater fra beboer- og pårørendeundersøkelsen fra 2011 ved Lindeberg
omsorgssenter.

Vi har tatt noen utvalgte spørsmål fra beboerundersøkelsen i 2011. Vi har utelatt svarprosent
der hvor beboer ikke har svart eller kan ikke svare på spørsmålet.
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1.3.1 ORGANISERING AV ARBEIDET

Fo

Rødtvet sykehjem består av to bygg. Byggene ligger relativt tett inntil hverandre og det er
kort vei mellom bygningene. Støttefunksjonene som er lagt inn i tilbudet tar hensyn til at
sykehjemmet er delt. Rødtvet sykehjem har 2 hus som begge inneholder sykehjemsavdelinger.
1 bygning 1 er det 2 avdelinger — en korttidsavdeling og I ordinær sykehjemsavdeling. Den
ordinære sykehjemsavdelingen har 6 korttidsplasser.

Vårt forslag til bemanning er forsvarlig og hensiktsmessig og det  er  god sykepleierdekning på
alle vakter. Vi styrker sykepleierdekning med 4,26 årsverk i forhold til dagens
sykepleierbemanning (jamfør vedlegg 12 i konkurransegrunnlaget).

Oppdragsgiver visjon og verdier er godt dekket i vårt forslag til organisering og bemanning.
Vi vil her vise til en solid sykepleierdekning samt at vi har økt aktivitørressursene og plassert
dem i avdelingene hvor de også skal gå i en begrenset turnus med en kveldsvakt pr uke og
arbeid hver 3.1ørdag. Vi sikrer på denne måten oppdragsgivers visjon om  Livsutfoldelse i
trygge omgivelser.

Med vårt tilbud til bemanning vil vi allerede ved oppstart ha nådd kravet om 85 % av de
ansatte skal ha fagutdanning. Ved oppstart under vår drift vil dette tallet være i underkant av
90 % med fagutdanning. Vi vil i vårt tilbud sikre en aktiv døgnkontinuerlig sykepleiertjeneste.

Orga 'sasjonskar syke jern



Organiseringen av nattjenesten
Det er en bedre sykepleierdekning på natt enn hva som er vanlig. Årsaken til dette er at
nattsykepleier på korttidsavdeling ikke skal dekke det sykepleierfaglige behovet på andre
avdelinger. Da det er to bygninger ønsker vi å bemanne med en sykepleier på ordinær
langtidsavdeling og en sykepleier på skjermet enhet„ Ved å bemanne på denne måten styrker
vi kompetansen på natt samtidig som vi ikke har behov for en sykepleier som har
gjennomgående ansvar for hele sykehjemmet. Det vil hver natt være 3 sykepleiere og en
hjelpepleier på vakt på Rødtvet sykehjem.

Bemanningen begrunnes med at Rødtvet sykehjem har installert nytt sykesignal-anlegg som
kobles til interne smart-telefoner som medarbeiderne på natt har med seg.

Avdeling I: Ordinær langtidsavdeling— 26 beboere
Somatisk avdeling består av 17 plasser i I. etg. og 11 plasser i 2. etg. 1 "gammel" bygning.
Avdelingen ledes av avdelingssykepleier.

Dagvakt hverdager: 4 hjelpepleiere, 2 sykepleiere, 1 trivselsassistent,
1 aktivitetsmedarbeider/aktivitør*1

Dagvakt helg: 4 hjelpepleiere, 0,5 sykepleier, 1 trivselsassistent
Kveld hverdag: 3 hjelpepleiere, 1 sykepleier, I trivselsassistent
Kveld helg: 3 hjelpepleiere, 0,5 sykepleier, 1 trivselsassistent
Natt: 1 sykepleier
*I fre dager i uken pluss en kveld samt en lørdag hver 3 uke

Bemanningen viser at det er sykepleier på vakt alle dager, helg og kveld. Ved å legge inn en
aktivitetsmedarbeider/aktivitør i turnusen styrker vi den aktivitetsfaglige kompetansen på
avdelingen. Trivselsassistenten er en del av pleie- og omsorgsfunksjonen med ordinære
pleieoppgaver, men har særskilt ansvar for innkjøp og bestillinger til avdelingen, måltidene,
baking, holde orden på skyllerom, lager, 1K-mat m.m.

Pleiefaktor for hele avdelingen er på 0,72 


Avdeling 2: KorttkIsavdeling 27 beboere
Koruidsavdelingen består av 27 plasser i 2. etg. I "gammel" bygning. Avdelingen ledes av
avde I ingssykepleier.

Dagvakt hverdager:
Dagvakt helg:
Kveld hverdag:
Kveld helg:
Natt:

2 hjelpepleiere, 5 sykepleiere, 1 trivselsassistent
5 hjelpepleiere, 1 sykepleier, ltrivselsassistent
4 hjelpepleiere, 1 sykepleier
4 hjelpepleiere, 1 sykepleiere
1 sykepleier

Bemanningen viser at det er sykepleier på vakt alle dager, helg kveld og natt. Sykepleier på
natt har ikke bakvakt for andre avdelinger. Det er lagt inn en trivselsassistent alle dagvakter.
Vi krever at trivselsassistenten vil ta i mot tilbud om utdannelse som helsefagsarbeider slik at
alle ansatte på korttidsavdelingen har helsefagsutdannelse i 2015.

Pleiefaktor for hele avdelingen er på 0,75



Avdeling 3: Skjerrnet enhet for demente 25 behoere
Skjermet enhet for demente består av 13 plasser i 1. etg. og 12 plasser i 2. etg. "ny" bygning.
Avdelingen ledes av avdelingssykepleier.

Avdelingen er delt i 2 etasjer — 12 beboere i en etasje 13 i den andre etasjen

Dagvakt hverdager: 4 hjelpepleiere, 2 sykepleiere, 1,2 trivselsassistenter*i
1 aktivitetsmedarbeider/aktivitør52

Dagvakt helg: 5 hjelpepleiere, 0,5 sykepleier, 1 trivselsassistent
Kveld  hverdag: 3 hjelpepleiere, 1 sykepleier, 1 assistent
Kveld helg: 3 hjelpepleiere, 0,5 sykepleier, 1 assistent
Natt: 1 sykepleier, 1 hjelpepleier

To dager i uken nar aktivitetsmedarbeiderfaktivitor ikke er til stede

Tre dager i uken pluss en kveld samt en lørdag hver 3 uke

Bemanningen viser at det er sykepleier på vakt alle dager, helg og kveld. Avdelingen har også
sykepleier på natt. Ved å legge inn en aktivitetsmedarbeider/aktivitør i turnusen styrker vi den
aktivitetsfaglige kompetansen på avdelingen. Trivselsassistenten skal være en del av pleie- og
omsorgsfunksjonen med ordinære pleieoppgaver, men har særskilt ansvar for innkjøp og
bestillinger til avdelingen, måltidene, baking, holde orden på skyllerom, lager,
IK-mat m.m.

Pleiefaktor for hele avdelingen er på 0,83.

Dagsenter: 20 brukere
Dagsenterets 20 brukere har følgende bemanning:
Stillin manda tirsda onsda torsda freda
Hjelpe leier 1 1 1 1 1
ffel e leier 1 1 1 1
Assistera

tI tør
Totalt pr
da 3 3 3 3 3

Dagsenteret består av 20 plasser i underetasje i "gammel" bygning. Dagsenteret ledes av
avdelingsleder Servieeavdelingen.

Vi styrker den aktivitetsfaglige kompetansen ved å sette inn aktivitør 3 ganger pr uke. 4 av
dagene er det to hjelpepleiere på jobb. Gjennom vårt forslag til bemanning er den faglige
kompetansen på dagsenteret styrket.

Begrannelse for valgt organisering
Vi velger å kalle assistentene som jobber i pleie- og omsorg for trivselsassistenter. Et
sykehjem er beboernes hjem. Vi ønsker at beboernes skal trives i sitt hjem, og
trivselsassistentene skal ha et utvidet ansvar for beboernes trivsel. Trivsel er i tråd med vår
visjon  "God omsorg — aktiv hverdag".



Korttidsavdelingen
Vi organiserer korttidsplassene i samme etasje. Korttidsavdelingen skal ledes av en
avdelingssykepleier. Korttidsavdelingen har behov for økt sykepleierkompetanse, økt
samhandling med sykehus, bestillerkontor og hjemmesykepleie. Beboerne ved
korttidsavdelingen skal ha et annet tilbud enn beboere ved langtidsavdelingen. Beboerens
behov ved korttidsplasser er ulikt beboernes behov ved langtidsplasser. De har behov for mer
medisinsk behandling, økte ressurser innen fysio- og ergoterapitjenester. Medarbeiderne ved
denne avdelingen skal ha en annen kompetanse enn medarbeidere ved somatiske
langtidsplasser. Vi mener at ved å organisere korttidsavdelingen i samme etasje, blir
medarbeidernes faglige kompetanse utnyttet bedre, samt tilbudet tilbeboerne blir bedre. En
korttidsavdeling skal være et behandlingssted, med det mål om at beboerne skal gjenvinne sin
funksjon og reise hjem. Ved denne organiseringen, mener vi at dette blir godt ivaretatt slik at
beboerne ved kortidsavdelingen får  "god omsorg aktiv hverdag".

Ordinær langtidsavdeling:
Ordinær langtidsavdeling består av to etasjer. De somatiske plassene i 2. etasje blir fysisk
adskilt fra korttidsplassene. Somatisk avdeling skal ledes av en avdelingssykepleier. Dette
gjør at det blir en helhetlig ledelse hvor avdelingssykepleier og ser avdelingen under ett.
Avdelingssykepleier har ansvaret for å ivareta det sykepleiefaglige, men også det sosiale og
kulturelle ved avdelingen. En langtidsavdeling skal være både et behandlingssted og et hjem.
Ved denne organiseringen, mener vi at dette blir godt ivaretatt slik at beboerne ved somatisk
avdeling får  "god omsorg — aktiv hverdag".

Skjermet enhet for demente:
Skjermet enhet for demente består av 2 etasjer. Skjermet enhet for demente skal ledes av en
avdelingssykepleier. Dette gjør at det blir en helhetlig ledelse hvor avdelingssykepleier og ser
avdelingen under ett. Avdelingssykepleier har ansvaret for å ivareta det sykepleiefaglige, men
også det sosiale og kulturelle ved avdelingen. En skjermet enhet for demente skal være både
et behandlingssted og et hjem. Miljøterapi og rerninisens skal prege denne avdelingen. Ved
denne organiseringen, mener vi at dette blir godt ivaretatt slik at beboerne ved somatisk
avdeling får  "god omsorg — aktiv hverdag".

Serviceavdeling:
Serviceavdelingen består av dagsenter, resepsjon, renhold, vaskeri og mottakskjøkken.
Serviceavdelingen skal ledes av avdelingsleder. Denne avdelingen ligger som stabsfunksjon
til institusjonssjef. Vi ønsker ikke å ha egen leder ved dagsenteret, da vi vil at medarbeiderne
på dagsenteret skal bruke tiden sammen med brukerne, og ikke til ledelse og administrasjon.

Støttefunksjoner:
Støttefunksjoner som lege, fagutviklingssykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, fotterapeut og
frisør ledes av institusjonssjef. Dette er viktige funksjoner i et sykehjem, og benyttes av
beboere ved alle avdelinger. Institusjonssjef har et overordnet helhetsblikk ved sykehjemmet,
og skal derfor koordinere og følge opp disse viktige funksjonene. Vi mener at ved denne
organiseringen, vil ressursene bli bedre utnyttet, samt tilbudet tilbeboerne blir bedre. Dette
sikrer at beboerne ved Rødtvet sykehjem får  "god omsorg aktiv hverdag".



Vi mener at vår måte å organisere Rødtvet sykehjem på dekker beboernes grunnleggende
fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Vi sikrer med dette en god bemanning, høy
andel fagpersonell, samt spesialkompetanse.

Verktøy
Omsorg Oslo KF benytter flere verktøy for å ivareta beboerens/pasientens grunnleggende
behov. Disse ivaretar beboerens brukermedvirkning og selvbestemmelse.  Verktøyene  er
beskrevet i  kvalitetssystemet kap  7, og sikrer ivaretakelse av:

Respekt
Forutsigbarhet og trygghet
Ivaretakelse av egenornsorg
Munnhygiene og tannbehandling
Næringsrik kost
Personlig hygiene og naturlige funksjoner
Normal døgnrytme og et så normalt liv som mulig
Ivaretakelse av samtykkekompetanse
Sikre et godt og tilrettelagt tilbud til personer med demens
Hobbyer
Interesser som blant annet lesing, sang, musikk. foreninger
Vaner
Samvær med andre
Aktiviteter
Religiøse interesser

I tillegg benyttes verktøyene bakgrunnsopplysninger, ulike kvalitetsplaner og tiItaksplan.
Dette er beskrevet i  kap. 7 i kvalitetssystemet.

Psykologen Abraham Maslows teori om behovene til mennesker tar utgangspunkt i at
behovene våre fører til ulike former for atferd. Maslow delte inn behovene våre i flere nivåer.
Når behov på  det laveste  nivået blir dekket, vil vi bli motivert til å fylle behovene på neste
nivå. Viser til  kap. 7 i kvalitetssystemet  hvor det er prosedyrer som ivaretar beboerens
grunnleggende behov.

Fysiologiske behov
De fysiske behovene er de mest grunnleggende behovene til mennesket. Det er behov for mat,
drikke, oksygen, søvn, hvile og riktig temperatur.

Mat og drikke
Vi trenger mat og drikke. Mat, ernæring og behov for væske er  beskrevet nærmere i kap.
1.3.3.3.

Oksygen og riktig temperatur
Vi trenger oksygen for å puste. Dersom beboerne har vanskelig med å puste, f. eks pga ulike
sykdommer, får beboerne tilført kunstig oksygen. Vi skal samtidig se til at beboerne har frisk
luft på rommet, samt at de kommer ut i frisk luft.  Dette er beskrevet nærmere i kap. 1.3.4.1.



Søvn, hvile og normal døgnrytme
Omsorg Oslo KF har prosedyre som skal sikre tilrettelegging av søvn og hvile. Prosedyren
skal også sikre at beboer, evt. med bistand fra sine pårørende, har medbestemmelse ved
utforming eller ved endring av tjenesten. Dette innebærer:

Alle beboere skal få stå opp, og å legge seg når de selv ønsker, jfr. Kvalitetsplan
Ingen beboere skal ligge i sengen utover eget ønske, uansett årsak
Vi skal tilrettelegge for variasjon mellom aktivitet og hvile
Vi skal unngå unødvendig bruk av sovemedisin. Regelmessig vurdere bruk av
sovemedisin, tilby mat og drikke når beboer ikke får sove

Det vises til kap 7.12 og kap. 7.2 i kvalitetssystemet

Personlig hygiene og naturlige funksjoner
Omsorg Oslo KF har prosedyre som skal sikre at beboer får
ivaretatt sin personlige hygiene og tilpasset hjelp til av- og
påkledning. Prosedyren skal sikre at beboer opplever velvære og
at naturlige funksjoner (f. eks toalettrutiner) ivaretas. V i som
medarbeidere skal sikre at beboer, evt. med bistand fra sine
pårørende, har medbestemmelse ved utforming eller ved
endring av tjenesten. I kvalitetsplanen medvirker beboeren selv
til hvordan han/hun ønsker å ivareta sine grunnleggende behov.
Det er viktig at beboeren selv kan bestemme over sin egen
hverdag og personlig hygiene så langt dette er mulig.
Kvalitetsplanen innen området personlig hygiene omhandler:

Hvor ofte ønsker du å dusje og vaske håret
Hvor ofte ønsker du å vaske deg
Har du andre spesielle ønsker vedrørende personlig hygiene

Egenomsorg
I Omsorg Oslo skal beboerne gis muligheter til å være selvstendige i størst mulig grad.
Medarbeidere skal kartlegge beboernes egne ressurser. Beboerne skal selv bruke sine
ressurser og utføre de oppgavene de klarer for å ivareta sin egenomsorg. Et eksempel kan
være at dersom en beboer er i stand til å vaske seg selv i ansikt og på overkroppen, er det
viktig at de selv utfører og ivaretar denne oppgaven.

I Omsorg Oslo KF skal hver beboer behandles individuelt, de har rett og mulighet til å
fremme krav, forventninger og gi tilbakemeldinger på våre tjenester. Våre medarbeidere skal
sette beboerens behov og ønsker i sentrum ved å utarbeide kvalitetsplan og individuell
tiltaksplan. Det er utarbeidet skrifilige rutiner for å sikre beboernes selystendighet,
rettssikkerhet og styring av eget liv. Det vises til  kap 7.15 og kap. 7.8 i kvalitetssystemet  som
dokumenterer at beboeren selv velger selv om han/hun ønsker tannbehandling. Tilrettelegging
er med på å øke den enkelte beboers mestring.

Det vises til  kap 7.7 i kvalitetssystemet  hvor både prosedyre og fremgangsmåte for beboernes
evne til å ivareta hans/hennes individuelle egenomsorg er beskrevet.



Munnhygiene og tannbehandling
Omsorg Oslo KF har prosedyre som skal sikre munnhygiene og tannbehandling,  jamfor
Kvalitetssystemet kap. 7.8.  Vi som medarbeidere skal sikre at beboere får tilpasset hjelp til
daglig munnhygiene, og nødvendig oppfølging fra tannlege og/eller tannpleier. Vi skal
tilrettelegge for tann- og munnstell minimum hver morgen og kveld. Primærkontakten har
ansvar for at beboeren har nødvendig utstyr som f. eks tannkrem, tannbørste eller
munnskyllevann. Tannstell skal være beskrevet i beboerens tiltaksplan i Gerica.  Vicer til kap.
1.3.1.3  hvor tannbehandling også er omtalt.

Trygghetsbehov
Når man har sorget for de grunnleggende fysiske behovene begynner mennesket å søke etter
trygghet, sikkerhet, stabilitet og orden.

Trygghet
Trygghet handler også om forutsigbarhet og tåste rammer, om regelmessighet, stabilitet,
orden og struktur i tilværelsen. V i jobber etter primærsykepleiemodellen som innebærer at
hver beboer har en fast sykepleier, samt en primærkontakt. Sykepleieren har det
sykepleiefaglige ansvaret. Primærkontakten følger opp beboerens ønsker og behov i
dagliglivet, og skal sikre at beboeren opplever trygghet på sykehjemmet. Primærkontaktens
oppgaver er:

Sikre grunnleggende behov
Personlig hygiene
Å sikre innkjøp av klær og toalettsaker
Bestille, følge og evt. hjelpe til med betaling av frisør, fotterapeut, tannlege, optiker,
timeavtaler i spesialisthelsetjenesten eller andre avtaler beboeren måtte ønske
Rydde og holde orden på beboerens rom. Det innebærer blant annet å rydde, følge opp
sengetøyet, vanne blomster, holde orden i skuffer og skap osv.
Sikre at beboerens økonomi er ivaretatt
Holde kontakt med pårørende
Følge opp at beboerens fødselsdag blir feiret/markert, og bestill kake hvis det er
ønskelig. Sørge for at beboeren får hjelp til å forberede seg til å markere høytider med
tanke på bekledning, pynting av rom, innkjøp av gaver osv.
Navneskilt på døren med navn på beboer, primærkontakt og primærsykepleier

Sikkerhet
Sikkerhet handler om beskyttelse ulike typer overgrep:

Fysiske overgrep
Psykiske overgrep - mobbing og trakassering
Seksuelle overgrep
Okonomiske overgrep

Omsorg Oslo KF har rutiner for slike typer overgrep. Dette gjelder forebygging av overgrep,
samt oppfølging av beboer og pårørende dersom ulike overgrep likevel finner sted.



Sosiale behov
Mennesket har behov for å gi og få nærhet, og det er viktig å føle at de har venner og tilhører
et fellesskap.

Vi skal sikre at beboernes sosiale behov blir ivaretatt gjennom Lotte — modellen hvor vi skal
redusere beboernes isolasjon. Dette er beskrevet nærmere i kap. 1.3.2.3. Vi skal samarbeide
aktivt med pårørende og frivillige for å sikre at de blir viktige ressurser i beboernes sosiale liv.
Dette er beskrevet nærmere i kap. 1.3.4.1 og kap. 1.3.4.3.. Vi skal tilrettelegge for at
beboerne kan ha besøk av familie, venner og frivillige. Vi har utarbeidet serviceerklæring for
hvordan vi som medarbeidere skal møte pårørende, viser til kap. 9.3, vedlegg nr. 4 i
kvalitetssystemet. Familie som barn, barnebarn og ektefelle gir beboerne en annen form for
nærhet som vi som omsorgspersoner ikke kan gi. Medarbeiderne skal sikre beboernes sosiale
behov gjennom å tilby samvær og aktiviteter sammen med beboerne. Dette gjøres både i
fellesskap og enkeltvis. Dette er beskrevet nærmere i kap. 1.3.4.

Ro og skjermet privatliv
Det er viktig at beboerne har mulighet for å trekke seg tilbake og ha sitt eget privatliv på
sykehjemmet. Dette innebærer at de skal ha mulighet til ikke å bli forstyrret av andre beboere
eller ansatte. Vi har prosedyre som skal sikre at beboer har mulighet for ro og skjermet
privatliv på sykehjemmet, jarnfor Kvalitetssystemet kap. 7.13.
Beboeren skal velge:

Om hans/hennes navn skal stå på døren til
rommet
Å ha nøkkel til sitt rom
Om han/hun vil innta måltider i fellesskap på
kjøkkenet eller alene på rommet
Hvor han/hun ønsker å motta sine besøkende

Ansvarlig: Avdelingssykepleier
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Anerkjennelse
Disse behovene handler om at beboeren trenger å vite at en har verdi, får ros og
anerkjennelse. Mennesket vil ha respekt for den personen vi og den arbeidsinnsatsen som
gjøres.

Livskyalitet og anerkjennelse handler om:
Beboerne opplever materiell trygghet ved å ha enerom og har dermed mulighet til
privatliv
Dorer til toalett og rom merkes med tegn eller bilder for å unngå at beboere med
kognitiv svikt går seg bort og blir mer forvirret
Tekniske hjelpemidler som handtak og gripemidler kan lette hverdagen for mange
Beboeren har kontakt med familie. Medarbeiderne inviterer pårørende til jevnlige
fester og hjelper beboerne med å ringe
Medarbeiderne skal skape en hyggelig og gjestfri atmosfære når beboeren får besok
Kultur- og aktivitetspersonell har reminisensgrupper. Dette kan tbrebygge depresjon
og forbedre kognitive funksjoner, psykologisk velvære og integritet
Beboeren kan delta j meningsfylte aktiviteter som f eks dekker bordet og skreller
poteter, lese aviser, lytte til musikk, synge, danse, spille spilt og gå turer

Eksempel fra et av vare sykehjem:
For at beboerne skal oppleve livskvalitet, gir vi som medarbeidere beboerne mulibelen til å
foreta små valg av daglige gjøremal sa de opplever å ha kontroll over eget liv. Eksempler pa
slike valg er at de bestemmer nar de vil sta opp og nar de vil legge seg. De tår selv velge ITvå
de onsker å ha pa seg, og nar de vil dusje. Medarbeiderne gir beboerne muligheter til selv å ra
være med ved kjop av klær.

Selvstendigbet, medbestemmelse og uavhengighet
Beboerens selvstendighet, medbestemmelse og uavhengighet er en subjektiv opplevelse og
skal ivaretas individuelt. Å sikre selystendighet, rettssikkerhet og styring av eget liv er ett av
tlere parametre i Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Omsorg Oslo KF har
utarbeidet prosedyre som sikrer beboerens interesser og rettigheter slik at de får være
selystendige og styre sitt eget liv, jamfør kvalitetssystemet kap. 7.15.

Prosedyren skal sikre beboerens interesser og rettigheter blir vektlagt og sikret, slik at de får
være selvstendige og styre sitt eget liv ut i fra omstendighetene. Videre skal prosedyren sikre:

Autonomi (selvbestemmelse)
Ivareta beboergrupper, så som personer med
psykiatriske lidelser eller personer med demens
At det ikke skjer maktbruk og overgrep fra
helsepersonell eller andre personer
At det ikke skjer uhjemlet tvangsbruk overfor
beboeren
At forsømmelse som får følger for beboerens helse og livssituasjon forebygges
At tilbakemeldinger fra beboere blir hørt
At situasjoner som medfører maktbruk eller tvangsbruk er hjemlet og blir dokumentert
etter gieldende lov



Alle beboere som innehar samtykkekompetanse har selvråderett over alt som angår en selv.
Beboerens spesielle ønsker og behov er beskrevet i beboerens kvalitetsplan og tiltaksplan.
Viser til  kvalitetssystemet kap. 7.4 vedlegg nr. I og nr. 2.  hvordan dette ivaretas.

Selvrealiscring
Begrepet selvrealisering handler om menneskets evne til å bli det beste ut fra sine
forutsetninger. Pasienter på korttidsavdelingen skal trene opp sine funksjoner best mulig ut fra
det de selv ønsker og ut fra sine forutsetninger. Beboere ved sykehjem har mistet mange av
sine tidligere evner.

Legetils.) n
Oppfølging ved akutt kritisk sykdom.

Den medarbeideren som først observerer at et bistandsbehov øker hos en beboer på
grunn av akutt/kritisk sykdom, skal umiddelbart kontakte ansvarshavende sykepleier
Sykepleier foretar en sykepleiefaglig vurdering, gjør observasjoner og kontakter lege
Legen har det medisinskfaglige behandlings- og oppfølgingsansvaret. Legen avgjør
videre medisinsk behandling som skal følges opp av sykepleier
Pårørende skal informeres om beborens tilstand og de skal tilbys samtale med lege
og/eller sykepleier
Observasjoner, tiltak, behandling skal dokumenteres i Gerica

Det vises til kap 7.21 kvalitetssystemet  hvor både prosedyre og framgangsmåte ivaretakelse
av faglig forsvarlig pleie og oppfølging når en beboers bistandsbehøv øker er beskrevet.

Det er utarbeidet skrittlige medisinske prosedyrer som er godkjent av lege. Noen eksempler
på medisinske prosedyrer er; mistanke om DVT (dyp venetrombose/blodpropp),
hyperglykemi (høyt blodsukker ved diabetes mellitus), akutt dyspnoe (pustebesvær) og
mistanke om hjerneslag. Det vises til vedlagte medisinske prosedyrer. Sykepleierne skal bruke
disse prosedyrene som et oppslagsverk.

Sambandling mellom lege og fagpersonell for å ivareta medisinsk oppfølging av beboer
Hensikten er å ha gode rutiner for samhandling mellom medisinsk ansvarlig lege og annet
fagpersonell samt sikre forsvarlig medisinsk oppfølging av beboere i sykehjem

Systematiske og faste tverrfaglige møter hvor lege, sykepleier, fysioterapeut og
ergoterapeut møtes for å drate tverrfaglige utfordringer
Lege ved sykehjemmet skal delta i nettverksgruppen for sykehjemsleger hvor
sykehjemslegene ved samtlige sykehjem i Oslo deltar. Ved å delta i legenettverket vil
medisinskfaglige temaer bli belyst og diskutert, noe som øker den faglige standarden
Det vises til kap. 7.16 i kvalitetssystemet  hvor både prosedyre og fremgangsmåte er
beskrevet
Samhandlingen skal dokumenteres i pasientdokumentasjonen i Gerica



Forsvarlig medisinsk oppfølging av beboeren.
Hensikten med prosedyren er å sikre forsvarlig medisinsk oppfølgin av beboere i sykehjem.

Legen er medisinskfaglig ansvarlig for oppfølgingen
og behandlingen av beboeren
Legen er også medisinskfaglig  rådgiver  for
institusjonssjef vedrørende legemiddelhåndtering
Legen forordner og seponerer legemidler og henviser
beboeren til medisinsk behandling som ikke kan
utføres på sykehjemmet
Sykepleier er ansvarlig for å følge opp legens
forordninger

Det vises til kap. 7.16 i kvalitetssystemet  hvor både prosedyre og fremgangsmåte er beskrevet

Ansvarlig: Avdelingssykepleier og lege

Fysioterapi og ergoterapi
Fysioterapeuter skal bidra til at pasienten/beboeren blir aktiv og deltakende og kan utnytte og
utvikle sitt funksjonspotensial i dagligdagse situasjoner. Gjennom tverrfaglig samarbeid skal
fysioterapeuter legge til rette for at pleie- og omsorgsoppgaver skal fungere som situasjoner
der pasienten/beboeren aktiveres og får hjelp til selvhjelp. Fysioterapeuter skal benytte
forskjellige metoder, teknikker og øvelser, samt informasjon og veiledning i sin behandling
slik at pasienten/beboeren grunnleggende behov blir dekket. De skal bruke ulike tester, blant
annet testing av bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse. De skal kartlegge pasientens og
beboerens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at pasienten/beboeren
utvikler, gjenvinner eller holder vedlike funksjonsevnen, og dermed forbedrer sin helse og
livskvalitet.

Ergoterapeut skal vurdere funksjonsevnen til pasienter/beboere og utreder hva som trengs av
trening, hjelpemidler og tilrettelegging. Gjennom tverrfaglig samarbeid skal ergoterapeuter
analysere og tilrettelegge pasientens/beboerens hverdagsaktiviteter. Ergoterapeuter skal
gjennom ulike hjelpemidler og velferdsteknologi se til at pasienten/beboeren opplever
trygghet, sosial kontakt og underholdning og aktiviteter. Ergoterapeut skal også vurdere
pasientens/beboerens kognitive funksjoner.

Fysio- og ergoterapeutens ansvarsoppgaver for å sikre grunnleggende behov:
Kartlegge, vurdere, trene pasientensibeboerens
fysiske funksjon
ADL- vurderinger, veiledninger og tilrettelegginger
Tekniske hjelpemidler
Trykksårforebygging
Tverrfaglig samarbeid
Aktiviteter
Undervisning og veiledning

Beboernes og pasientenes grunnleggende behov er forskjellig. Pasienter på korttidsavdelingen
har større behov for fysio- og ergoterapi ressurser enn beboere på langtidsplasser. Vi har valgt
å fordele ressursene på følgende måte:

in



Fysioterapeut:
Korttidsplasser: 0,6 årsverk
Langtidsplasser (ordinær langtidsavdeling og skjermet enhet): 0,6 årsverk

Ergoterapeut:
Korttidsplasser: 0,1 årsverk
Langtidsplasser (ordinær langtidsavdeling og skjermet enhet): 0,1 årsverk

Krav til spesialkompetanse
Vi definerer spesialkompetanse som kompetanse utover medarbeiderens grunnutdanning.
Rødtvet sykehjem har flere ulike plasser. Dette medfører at det er behov for ulik
spesialkompetanse. Med spesialkompetanse mener vi ekstra kompetanse utover generelle
kompetansekrav som ligger i en autorisasjon. Omsorg Oslo KF har i sin kvalitetsstrategi for
perioden 2012 — 2016 beskrevet hvordan vi systematisk hever den spesialiserte formelle
kompetansen hos ansatte  (vedlegg nr. 2).

For å dekke de ulike beboergruppenes behov, skal vi ha krav til spesialkompetanse og
videreutdanning utover det som er beskrevet ovenfor. Vi skal i 3 år utdanne en
spesialsykepleier årlig, slik at vi har folgende sykepleiere med videreutdanning:

Korttidsavdelingen: I spesialsykepleier innen geriatri
Skjermet enhet for demente: 1 spesialsykepleier innen demensomsorg
Langtidsavdeling: 1 spesialsykepleier innen geriatri eller palliativ omsorg

Viser til kvalitetsstrategi 2013 — 2016 hvor vi har utarbeidet en plan for systematisk og
målrettet videreutdanning av medarbeidere ved Rødtvet sykehjem  (vedlegg nr. 2).

Ledere
Samtlige ledere skal ha følgende spesialkompetanse:

Institusjonssjef: Lederutdanning
Avdelingssykepleier: Lederutdanning

Vi har sykepleierkompetanse 24 timer i døgnet alle dager i uken ved korttidsavdelingen.
Kravet til å ha minst 1 sykepleier uten bakvakt for andre avdelinger på alle vakter ved
korttidsavdelingen er oppfylt.

Vår turnus sikrer at vi har en aktiv og tilstedeværende sykepleietjeneste. Vi forplikter oss til å
kun ha faglært personale ved korttidsavdelingen innen utgangen av 2015.

I vart tilbud er den pleie- og omsorgsfaglige bemanningen dirnensjonert med tilstrekkelige
antall sykepleiere og helsefagarbeidere. Bemanningen ble beskrevet i  kap. 13.1.1. I  vårt
forslag til bemanning vil det alltid være tilstrekkelig antall medarbeidere med riktig
kompetanse ved de ulike vaktene for å ivareta beboernes/pasientenes grunnleggende behov.

Beholde og rekruttere kompetanse
Målet er at Rødtvet sykehjem skal ha tilstrekkelig fagkompetanse til enhver tid. Dette
innebærer at fagkornpetansen skal være tilpasset beboernes ulike behov. Sykepleiere ved de
ulike avdelinger skal ha spisskompetanse innen sine fagområder.



Målrettet rekruttering
Vi ønsker kun å rekruttere de beste medarbeiderne og lederne, og er derfor veldig nøye med
rekrutteringsprosessen. Vi skal umiddelbart starte vår systematiske og målrettede
rekrutteringsprosess når vi får ubesatte stillinger eller mottar en oppsigelse fra en
medarbeider.

Omsorg Oslo KFs systematiske og målrettede rekruttering foregår i følgende faser:
I. Behov:  Før utlysning bør det utarbeides en kravspesifikasjon som både er oppgave- og

personorientert. Det skal fremkomme hvilke arbeidsoppgaver, plikter og ansvar som
følger med stillingen, og hva som kjennetegner en person som vil trives og lykkes i
akkurat denne stillingen.
Fortrinnsrett:  Medarbeidere som er fortrinnsberettiget og fyller kompetansekravene
til stillingen, skal ansettes
Utarbeide annonsen:  For å fremstå profesjonelt i annonseringen skal alle annonsene
ha lik profilering og annonseoppsett.
Motta soknader:  Søker følger link i utlysningsteksten for å komme til
søknadsskjemaet. Kandidatlisten oppdateres automatisk ettersom søkerne registrerer
søknad, og listen kan sjekkes kontinuerlig etter at stillingen er lyst ut.
Utvelgelse:  Kandidatlisten gjennomgås for å se hvilke kandidater som ber om
fortrinnsrett, ber om unntatt offentlighet og hvilke kandidater som er aktuelle og
hvilke som er uaktuelle.
Intervjuer:  Vi avtaler intervjutidspunkt på telefon, og sender innkalling som en
bekreftelse. Tillitsvalgte skal delta. Vi følger intervjuguiden for medarbeidere eller for
ledere.
Referanse:  Etter 1.gangs intervju og eventuelt før 2. gangs intervju skal
attester/vitnemål og referanser sjekkes. Vi følger vår mal for referansesjekk.
Ansettelse:  Avdelingsleder og/eller institusjonssjef innstiller aktuelle kandidater.
Tillitsvalgte skal være enige (evt. uenige) i innstillingen. Direktør foretar ansettelsen.
Vi følger våre maler for dette.
Avslag:  Søkere som ikke har fått tilbud om stilling skal få beskjed. De som har vært på
intervju skal få en muntlig tilbakemelding før man evt. sender et skriftlig avslag.

Arbeidsmiljøloven § 14 er forende for Oslo Omsorg KFs rutiner ved ansettelser:
Ved ledig stilling foretas det en giennomgang av hva slags kompetanse virksomheten
har behov for
Ved behov for endringer skal dette vedtas i Medbestemmelsesutvalget
Medarbeiderne informeres om ledig stilling før den lyses ut (AML § 14-1)
Medarbeiderne med fortrinnsrett (AML § 14-2 og § 14-3) melder dette til
institusjonssjef og/eller direktør snarest
Medarbeiderne skal ha skrittlig arbeidsavtale
Arbeidsavtalen følger de krav som Arbeidsmiljoloven fastsetter til skriftlig innhold
(AML § 14-6)
Omsorg Oslo KF følger Oslo kommunes krav ved tilsettinger
Ved tilsettinger stilles det krav om norskkompetanse på nivå 3/Bergenstesten eller
tilsvarende
For utenlandske arbeidstakere følges de krav som UD1 fastsetter avhengig av om
arbeidstakere kommer fra land innen eller utenfor EU/EOS/EFTA
Relevante søkere innkalles til intervju
Representanter fra ansattes organisasjoner er alltid invitert til intervjuet



Vi skal bruke case under intervjuet for å vurdere søkerens faglige ståsted
Referanser innhentes fra nåværende og tidligere leder, samt tidligere/nåværende
medarbe ider

Omsorg Oslo KF har skriftlige rutiner på hvordan ansettelsesprosessen foregår:
Rekruttere og videreutvikle personale: Intervju, innstilling og sjekkliste for språknivå
og kulturforståelse
Opplæring av nyansatte
Medarbeidersamtalen og ledersamtalen

Det vises til HMS - systemet kap. 5 hvor rutiner for rekruttering er heskrevet.

Ansvarlig: Institusjonssjef og avdelingssykepleier

Målrettet opplæring og kompetanseheving
Alle medarbeidere har stillingsbeskrivelser som beskriver deres ansvars- og arbeidsområde.
Kompetansekartlegging er en del av rekrutteringsprosessen, og det yil også bli foretatt av alle
faste medarbeidere ved en virksomhetsoverdragelse. Medarbeidernes kompetanse ses opp mot
de kravene Omsorg Oslo KF har satt til kompetanse hos sine medarbeidere. Kompetansegapet
må løses ved systematisk opplæring, veiledning og videreutdanning.  Det vises til
Kvalitetsstrategi 2013 - 2016 (vedlegg nr. 2)  hvor medarbeidernes kompetansekartlegging og
kompetansebehov er beskrevet.

Omsorg Oslo KF har rutiner for opplæring av nye medarbeidere:
Avdelingssykepleier
Sykepleier
Helsefagarbeider/hjelpepleier
Assistent i pleien
Andre faggrupper

Omsorg Oslo KFs kvalitetsstrategi for perioden
2013 — 2016 beskriver  (vedlegg nr. 2):

Systematisk kvalitetsutyikling
Opplæring av nyansatte
Kompetanseutvikling
Opplæring
Prosjekter

Opplæring og kompetanseheving gjennomføres på bakgrunn av:
Beboernes behov
Brukertmdersøkelser
Pårørendeundersøkelser
Medarbeiderundersøkelser
Pårørendemøter
Klager og avvik



Omsorg Oslo KF vektlegger opplæring og kompetanseheving hos medarbeiderne.
Kompetanseplanen viser planlagt utdanning i planperioden. Vi deler kompetanseplanen i fem
områder:

Assistenter fullfører grunnutdanning til helsefagarbeidere
Sykepleiere, hjelpepleiere og aktivitører tar videreutdanning som gir studiepoeng
Ansatte tar etterutdanning i demensomsorg, uten studiepoeng
Lærlinger innen helsefag
Ledere på alle nivåer fullfører lederutdanning

Vi deler obligatorisk opplæring i to deler:
Obligatorisk opplæring skal være gjennomført innen ett år etter tiltredelse
Årlig opplæring

I tillegg gjennomfører vi annen opplæring:
Opplæringsplan
Prosjekter

Opplæringsbehov og behov for kompetanseheving kan oppstå når beboernes behov endrer
seg, og vi som medarbeidere ikke innehar kompetanse for å møte dette behovet. Endret behov
kan oppstå underveis eller når det kommer en ny beboer som har behov  for en  spesiell
kompetanse vi ikke har ved Rødtvet sykehjem.

Dette illustreres med et eksempel:
Avdelingen får ny beboer som bruker respirator, og ingen medarbeidere har kompetanse om
dette. Avdelingssykepleier er ansvarlig for at medarbeiderne Ear nødvendig kompetanse i bruk
av respirator. Målrettet og systematisk kompetanseheving gis også gjennom systematisk og
målrettet opplæring, undervisning og veiledning.



Stillingsbeskrivelser
Omsorg Oslo KF har stillingsbeskrivelser for samtlige stillingskategorier. Disse er vedtatt
Medbestemmelsesutvalget. Følgende stillingsbeskrivelser ligger vedlagt:

Avdelingssykepleier  (avdelingsleder), viser til vedlegg nr. 3.
Sykepleier,  viser iii vedlegg nr. 4.
Helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider,  viser til vedlegg nr.5.

Fysioterapeut, ergoterapeut og lege
Fysioterapeut og ergoterapeut er sammen med lege de
viktigste faglige støttefunksjonene på et sykehjem. Både i
form av fysioterapeutisk behandling både individuelt og i
grupper og i forhold tilrettelegging og bestilling av ulike
hjelpemidler. Disse er vikti2e for det tverrfaglige
samarbeidet for å gi beboerne et best mulig helhetlig tilbud.
Legen er medisinskfaglig ansvarlig for sykehjemmet. Legen innehar  en  viktig funksjon i
kvalitetsutviklingen  ved  sykehjemmet.

Fotterapeut
Det vil være behov for fotterapeut 2 dager per uke eller mer ved behov. Sykehjemmet skal
dekke medisinske behov som diabetes for langtidsbeboerne. Beboerne betaler ellers for
fotbehandling selv. Omsorg Oslo KF skal tilpasse tilbudet til beboernes etterspørsel etter disse
tjenestene. Omsorg Oslo KF skal lage kontrakter med denne tjenesten med oppfølgingsmøter
med institusjonssjef en gang pr år. Dette møtet skal blant annet regulere prisen på tjenestene.

Frisør
Frisør kommer 2 -3 ganger per uke og ved behov oftere.
Omsorg Oslo KF skal lage kontrakter med  denne  tjenesten med
oppfølgingsmøter med institusjonssjef en gang pr år. Dette

_ møtet  skal blant annet regulere prisen på tjenestene. Omsorg
Oslo KF skal tilpasse tilbudet til beboernes etterspørsel etter,
frisør - tjenester.

Vaktmestertjenester
Vaktmestertjenester en svært viktig funksjon for å sikre en ansvarlig oppfølging  og
vedlikehoid av bygget. Vaktmester  vil  også være behjelpelig med å henge opp bilder og
lignende på beboernes rom. Vi vil sikre en nær og re2elmessig kontakt med Omsorgsbygg
som er drifter av bygget, og vi vil inngå avtale med et firma om å dekke vaktmestertjenester
på sykehjemmet tilsvarende 0,4 årsverk. Firmaet skal dekke generelle vaktmestertjenester
som ikke dekkes av avtalen med Omsorgsbygg.

Leveranser av mat
Omsorg Oslo KF vil inngå kontrakt med en god leverandør for levering av middag.
Leveranser av tørrmat vil bli levert av firmaer som Oslo kommune har avtale med. En egen
matansvarlig vil ha ansvar for distribusjon av tørrmat til avdelingene.



Renhold
Renhold er en viktig del av sykehjemmets
infeksjonsprogram, og vi stiller høye krav til
renhold. Et godt renhold innebærer trivsel og
velvære for våre beboere pårørende og for
ansatte, men er også viktig av hygieniske og
smitteforebyggende hensyn.

Omsorg Oslo KF vil gjennomgå
renholdsplaner og sikre at sykehjemmet har et
effektivt og godt renholdstilbud. Vi vil drive
renholdet med egne ansatte

Vaskeri
Omsorg Oslo KF viderefører driften av
vaskeritjenester som i dag.

Tann helse
Omsorg Oslo KF vil sørge for tett og nært samarbeid med kommunens tannlegetjenester. Alle
våre beboere skal tilbys en regelmessig vurdering av tannlege og/eller tannpleier.

1.3.2 BRUKERMEDVIRKNING OG VERDIER

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting og forskrift om en verdig
eldreomsorg skal sikre at beboere i sykehjem for ivaretatt sine grunnleggende behov, og sine
medisinske behov. Gjennom brukermedvirkning ivaretar Omsorg Oslo KF beboernes
medbestemmelsesrett over eget liv og egenverd. Gjennom vår måte å organisere sykehjemmet
på, sikret vi at beboerne ved Rødtvet sykehjem får et helhetlig, samordnet og fleksibelt
tjenestetilbud. Gjennom kvalitet og kontinuitet i bemanningen sikrer vi god kvalitet på de
tjenestene vi gir til beboerne ved Rødtvet sykehjem. Dette blir beskrevet i kap. 1.3.1 og 1.3.2.

Brukermedvirkning handler om medarbeidernes verdier og holdninger til å sette beboernes
behov i sentrum. Brukermedvirkning handler om at beboerne skal kunne ta beslutninger om
forhold om omhandler dem selv.

God sam handling med behoer og parorende
Beboeren er hovedperson i sitt eget liv, og pårørende  er  oftest beboerens viktigste person i
deres liv. Pårørende vil alltid være velkomne på Rødtvet sykehjem.

For å giore overgangen til livet på sykehjem lettere, forplikter Omsorg Oslo KF seg til å tilby
innkomstsamtaler til samtlige nye  beboere  og pårørende. Det skal sendes invitasjon til
samtlige nye beboere og deres pårørende. Til denne samtalen ber vi om at beboer ogieller
parørende fyller ut innkomstskjemaet. 1 denne samtalen avtales det hva beboeren ønsker.
Dersom han/hun ønsker suppe kl 23, konjakk hver lørdag kveld, dusj hver onsdag kveld eller
besøk hos datter hver sondag, forplikter Omsorg Oslo KF seg til å tilrettelegge for dette. Vi
mener medvirkning øker beboerens trivsel ved Rødtvet sykehjem. Avdelingssykepleier, lege
og sykepleier og/eller primærkontakt deltar på møtet. Sporsmål fra beboer og parorende skal
besvares. Det er ulike temaer som blir tatt opp i disse samtalene.



Vi mener det er viktig å gi pårørende  et  godt forsteinntrykk av oss som ansatte og av Rødtvet
sykehjem. Et førsteinntrykk er vanskelig å  endre.  Vi forplikter oss til å ta imot pårørende og
beboere på følgende måte:

Før ny beboer flytter inn på sykehjemmet, skal avdelingssykepleier kontakte
beboer/parørende per telefon. Hensikten med samtalen skal være å samarbeide med
beboer/pårørende slik at ankomst til sykehjemmet skal foregå på en trygg og skånsom
måte
Det skal være navneskilt på døren til beboerens rom. Skiltet skal ha store og tydelige
bokstaver som gjør at det er enkelt for beboeren å lese navnet sitt på døren
Beboere og pårørende skal bli hilst på i resepsjonen og ønsket "velkommen til Rødtvet
sykehjem". Personalet i resepsjonen skal følge beboer og pårørende opp til avdelingen
Avdelingssykepleier, sykepleier eller primærkontakt møter beboere og pårørende i
avdelingen. Ansatte hilser, ønsker velkommen og viser beboer og pårørende
avdelingen og rommet
Skal tilrettelegge for at pårørende kan møblere rommet med personlige eiendeler som
f. eks bilder, lampe, stol, fotoalbum, pyntegjenstander m.m. for at den demente
beboeren skal kjenne igjen noen av sine personlige eiendeler når han/hun flytter inn på
sykehjemmet
Avdelingssykepleier, sykepleier eller primærkontakt skal  innen en  uke  invitere  til
innkomstsamtale med alle nye beboere og pårørende
Beboeren skal ha navngitte pleiere (sykepleier eller hjelpepleier) de første dagene
Pårørende rar ved innkomst et skriftlig velkomsthefte hvor nyttig informasjon om
sykehjemmet står skrevet
Beboere med diagnosen demens får ved innkomst utdelt en forenklet timeplan som de
kan ha med seg. Denne inneholder tidspunkt for måltider og aktiviteter, navn på
kontaktperson, rom nummer  (vedlegg nr. 6)
Pårørende skal gis tilbud om å spise sammen med beboeren den første dagen i
avdelingen
Pårørende skal gis den første dagen tilbud om å spise sammen med beboer (middag
ogleller  kveldsmat)
Sykepleler eller primærkontakt skal utarbeide kvalitetsplanen sammen med beboer og
pårørende inne 14 dager. Kvalitetsplanen skal signeres av sykepleier/primærkontakt
og beboer/ pårørende.

Omsorg Oslo KFs visjon, virksomhetsielè og verdigrunnlag er styrende for alle våre tjenester,
og passer godt sammen med oppdragsgivers hovedmål "pasientene skal oppleve at de mottar
rehabilitering, behandling og omsorg av god kvalitet, tilpasset sine individuelle behov.  Det
vises til kvalitetssystemet kap. 3  hvor dette er beskrevet.

V irksom hetside
Omsorg Oslo KF skal levere konkurransedyktige tilbud innen pleie- og omsorgssektoren på
vegne av Oslo kommune. Dersom foretaket vinner konkurransen, skal tjenesteleveransen ytes
i henhold til tjenesteavtale inngått med Oppdragsgiver. Vår virksomhetsiclè er vedtatt i Oslo
kommunes bystyre i år 2000.



Verdigrannlag
Oslo kommunes verdigrunnlag er kjerneverdier for alle medarbeidere i kommunen, også for
medarbeiderne i Omsorg Oslo KF. Verdiene skal til enhver tid kjennetegne våre tjenester.
Verdiene er:

Brukermedvirkning
Respekt
Engasjement
Redelighet

Omsorg Oslo KFs sykehjem skal være livssynsnøytralt, og vi skal legge til rette for at
beboerne skal få utøvd sitt livssyn uavhengig av evt. trossamfunn. Vi skal jobbe systematisk
med etikk og etiske problemstillinger slik at ansatte øker sin etiske bevissthet overfor
beboerne.

Visjon
Omsorg Oslo KFs visjon er
"God omsorg — Aktiv hverdag".
Vi har et aktivt og målrettet
forhold til beboerne Vi har
systematisk fokus på
forebygging, rehabilitering,
behandling og god omsorg,
samt sikrer at beboere skal ha
styring av sitt eget liv gjennom
brukermedvirkning. Vi
vektlegger kompetanse i alle
ledd. Våre medarbeidere har
ulik faglig bakgrunn som
tilsammen har en kompetanse
som gir beboerne ved Rødtvet
sykehjem god omsorg og en un;.g.r
aktiv hverdag. Visjonens styrke
er  at den
omfatter den behandlende, rehabiliterende og omsorgsdelen. I tillegg omhandler vår visjon
den aktive, kulturelle og sosiale delen. Denne organiseringen ivaretar en helhet. Visjonen
omhandler "hele mennesket". Dette er visjonens styrke — den ser hele mennesket.

Fysiologiske behov: Det nederste nivået i behovspyramiden
er de viktigste behovene som vann, mat, husly, søvn, fysisk
bevegelse og eliminasjon. Dette blir ivaretatt av
belsepersonalet ved sykehjemmet
Trygghetsbehov: Sikkerhet, trygghet, stabilitet og
beskyttelse blir ivaretatt gjennom organiseringen, og dette
gir god omsorg
Sosiale behov: Ha et fellesskap. Kunne høre til eller ha et
forhold til enkeltpersoner eller grupper. Aktivitorer og
kulturpersonell sikrer beboerne en aktiv hverdag

Behov for status og selvrealisering: Tverrfaglig samarbeid påvirker beboernes anerkjennelse
og respekt blant annet gjennom etiske refleksjoner. Dette er god omsorg

, 19ehovat fur
delgremisering

Statusbehou

So,s 1,-,behoo

Trygghetsbehov

Fymiotogiske behoV



Forståelse og aksept av verdigrunniaget og virksimhetsidéen

Dersom vi skal drifte Rødtvet sykehjern, skal direktør gjennomføre en utvidet
medarbeidersamtale med samtlige ledere ved Rødtvet sykehjem. I disse samtalene forklares
Oppdragsgivers visjon, samt Omsorg Oslo KFs visjon, verdigrunnlag og virksomhetside.
Ledere på ulike nivåer er rollemodeller og skal motivere og følge opp medarbeiderne. Vi ser
det som spesielt viktig at ledere forstår og aksepterer våre verdier og vår virksomhetside. Det
vil samtidig gjennom samtalen bli avklart om  ledere  forstår og aksepterer at de skal etterleve
dette i praksis. Det er viktig i en virksomhetsoverdragelse at medarbeiderne rar tydelig og
riktig informasjon slik at de ut fra sitt eget ståsted kan ta et valg om de passer inn i vår
organisasjon og stå for de verdier våre medarbeidere i Omsorg Oslo KF skal arbeide etter.
Avdelingssykepleier skal gjennomføre tilsvarende medarbeidersamtale med samtlige
medarbeidere i sine avdelinger.

Implementering av verdier og virksomhetside
Dersom vi skal drifte Rødtvet sykehjem, skal ny visjon, verdigrunnlag og virksomhetside
forstås, aksepteres og etterleves av medarbeiderne. Dette krever en systematisk
implementering, og er et av våre fokusområder i 2014, viser til opplæringsplan  (vedlegg nr.
1).

Målet med implementering er å få til  en  holdningsendring, dvs. kvalitetssystemet er "levende"
og er en innarbeidet praksis i tjenesten. Forelesning virker sjelden. Vi skal aktivisere ansatte i
implementeringsarbeidet.

Vi skal aktivisere ansatte i implementeringsarbeidet ved å:
Starte med lederne
Arbeidsgrupper er viktig for å endre holdninger
De ansatte må medvirke for å få til en varig endring



Læringsnettverk lære mens man gjør noe
Lederforankring skjer ved at institusjonssjef og direktør får fram alle motforestillinger
og identifisere barrierer og suksesskriterier.

Når en skal implementere noe, er det viktig å starte med å kartlegge hva de ansatte skal kunne.
Vi vurderer om alt er like viktig. Vi starter med noen vanskelige ting, og noen enkle. Vi har
med eksempler på suksesser, dette er viktig for at ansatte ser at de lykkes med
implementeringen.

Hvordan inkludere medarbeiderne i prosessen:
Involvering: Jo mer medarbeiderne  er  involvert i
prosessen, jo bedre blir resultatet
Modning: La medarbeiderne forstå at det foregår noe, at
det skal skje noe, de får informasjon underveis
Gjennomføring: Når vi får en prosess som går nedenfra
og opp, får vi til en endring. Der hvor medarbeidere er
involvert i beslutningsprosesser, blir også resultatene
gode

OPP!
POSITIV
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Eksempel pa å inkludere medarbeiderne i prosessen:
Vi laget gode argumenter om hvordan ga fra A til B (nar medarbeiderne forsto
hvorfor, medførte dette endring). Medarbeiderne fikk vite om endringene gjennom
nyhetsbrev, oppslagstavler
Vi delte opp veien fra A til B i mål og delmål slik at delmålene er oppnaelige.
Medarbeiderne var med i denne oppdefingen. Vi spurte de fagansvarhge om hva som
er det viktigst vi kunne gjore for å heve kvaliteten. Vi valgte ut 3 5 tiltak som vi
mente virket

Vi skal benytte folgende metoder for å sikre at medarbeiderne forstår og etterlever vårt
verdigrunnlag. Verdigrunnlaget skaI være tema på ledermøter og på personalmøter ved
samtlige avdelinger. Medarbeiderne skal reflektere over verdiene, og vi skal spørre oss selv
"Hva betyr dette Jar meg? I hvilke situasjoner har jeghalt behov,for å bruke våre verdier?"
Vårt verdigrunnlag skal plasseres på et sentralt sted i alle avdelinger slik at de er godt synlige
for medarbeidere, beboere og pårørende. På denne måten blir vi som medarbeidere daglig
"minnet" på våre verdier. Samtidig har både beboere og pårørende kjennskap til hvilke
verdier vi som medarbeidere skal etterleve i praksis.

Eksempel fra et av våre sykehjem:
Når vi skulle innfore Oslo kommunes verdier (BRER) ved et av våre sykehjem, fikk vi flere
tilbakemeldinger at mange medarbeidere synes ordene var vanskelig. F. eks hva menes med
redelighet, og hva betyr dette i hverdagen pa sykehjernmet? Institusjonssjefog
fagutviklingssykepleier møtte medarbeiderne med en kopp kaffe når de kom på jobb kl 08. De
fikk i oppgave å beskrive en av verdiene med sine egne ord. Medarbeidernes "egne ord" ble
ført inn i "snakkebobler" og hengt opp på hver avdeling  (k7ser figur under lekst),  Disse
begrepene jobbet vi videre med under etikk uken. Tilbakemeldingene fra medarbeiderne var
bra, og spesielt medarbeidere fra andre kulturer. Medarbeiderne var veldig fornoyd med
denne arbeidsmåten, slik at vi skal videreføre denne øvelsen til Rodtvet sykehjem.



Praktisering og etterleveise av verdigra nntaget
Ved vår organisering av Rødtvet sykehjem blir både det sykepleiefaglige og det kultur- og
aktivitetsfaglige perspektivet representert i sykehjemmets ledergruppe  (Viser til kap. 1.3.1
hvor organisasjonsstrukturen er beskrevet).  Denne organiseringen ivaretar begge
perspektivene. Vi skal gi god omsorg og våre sykehjern skal være preget av et bredt kultur- og
aktivitetstilbud. Med dette mener vi:

I3oerne er midt i livet
Beboerne på våre sykehjem vil alltid være midt i livet — midt i det livet de lever nå. Vi vil
alltid ha fokus på dette slik at våre sykehjem blir et godt sted å leve og bo

Pleie og omsorg
Beboerne skal få et pleie - og ornsorgstilbud slik at de kan fungere best mulig i sitt eget liv

Aktiviteter og kultur
Beboerne skal få tilbud om tilpassede aktiviteter og gode kulturtilbud

Opplevelsen av kvalitet
Beboerne skal oppleve god livskvalitet på sykehjemmet

Respekt og brukermedvirkning
Våre ansattes holdninger er gjennomtenkte og beboerne blir respektert som enkeltindivider.
Brukermedvirkning er en selvfølge på våre sykehjem

Redelighet og engasjement
Redelighet, engasjement og imøtekommenhet er et kjennetegn ved våre ansatte

Sykehjemmet er et hjem
Sykehjemmet skal oppleves som et hjem hvor beboerne får trygghet og medisinsk faglig
kompetanse

Eksempet fra et av våre sykehjem:
V i har flere gode eksempler pa respekt og brukermedvirkning gjennom ulike temaer i
beboerrådene ved Lindeberg omsorgssenter. Mange saker har blitt efUtuert og rettet opp.
1 ler er to eksempler på saker som v i jobbet videre med. Stovtorking: Beboerne synes ikke
dette har bljtt noe bedre siden vi snakket om det på fOrrige mote. Det er imidiertid utarbeidet
en ny renholdsplan ror omsorgssenteret, og man gjennomforer n jevniige kontroller av
renholdet. Måltidene: Det er fortsan noe misnove med kommunikasjonen mellom pleierne og

Brukermedvirkning Respekt Engasjement Redelighet

Ta egne valg

Bestenurn.
Stole pa

Holdning



beboerne I forbindelse med måltider og porsjonssto relsene. l'a nytt blir det stilt spørsmål om
hvorvidt vi lytter når beboerne uttrykker behov og ønsker? Resultatet ble bedre renhold øy
middagsporsjonene ble tilpasset beboerens onsker øy behov. I et mote i 2009 deltok to
representanter fra HeIse- og velferdsetaten i Oslo kommune. De orienterte om planene om
gjøre noen endringer med hensyn til innholdet i brukerundersokelsene. Bade metode, typen
spørsmål, antall og andre forhold rundt disse undersokelsene er gjenstand for vurdering.
Beboere. parorende og ansatte fra 6 forskjellige sykehjem i OsIo er invitert til å delta i denne
vurderingen, bl.a. Lindeberg omsorgssenter.

Beboere og pårorende ble delt i to forskjellige grupper og bedt om å komme med -ffirslag og
kommentarer til sporreskjemaet. Det har også vært saker som vi ikke har kunnet gjøre noe
med. I disse tilfellene har vi undersokt saken, samt beboerne ffitt en redegjorelse for hvorfor
saken ikke kunne gjennomlores. Et eksempeI er hvor beboer onsket å levere tippekupongen
på Lindeberg omsorgssenter. Vi kontaktet Norsk Tipping, men fikk avslag med begr«nnelse
om at kundegrunnlaget var for lite. Dette loste vi med at primærkontakt leverte tippekupong
for  beboeren,

Dette er dokumentert gjennom møtereferat — Se vedlegg nr. 7.

Medarbeidernes holdn inger
En holdning er medarbeiderens mening, oppfatning eller innstilling, men sitter dypere enn en
mening. En mening kan lett endres, men den henger som regel sammen med de holdningene
vi har. Som profesjonelle helsearbeidere er vi forpliktet til å følge våre yrkesetiske
retningslinjer.

Etikk og gode holdninger er forankret hos ledere på alle nivåer i organisasjonen. Den enkelte
leder har et stort ansvar for å fremme etiske refleksjoner på avdelingene. Dette kan skje både
ved regelmissig å ta opp etiske dilemmaer på personalmøtene, gjennom implementering av
holdningsskapende tiltak og gjennom å observere sine ansatte i deres arbeid. Dette innebærer
at våre ledere må være nærværende og synlige i avdelingene. Like viktige er det at våre ledere
er gode rollemodeller og inspiratorer for sine ansatte. En leders holdninger påvirker også i stor
grad den organisasjonskulturen som finnes i avdelingen og ved sykehjemmet.

Det er flere måter medarbeiderne synliggjør sine holdninger i møte med beboer, pårørende,
frivillige og andre aktører eller interessenter. Medarbeidernes holdninger skal vises gjennom:

Bevisstgjoring:  Holdninger er et resultat av opplevelser, erfaringer eller kunnskap.
Dette skjer ved at medarbeiderne har fått ny kunnskap, og reflekterer over situasjoner.
Dette synliggjøres gjennom at medarbeiderne ser på Rødtvet sykehjem som beboernes
hjem, og ikke deres arbeidsplass. Medarbeiderne banker på døra  når de skal inn  på
rommet til beboeren, medarbeiderne  hilser  og tilbyr pårørende og frivillige en kopp
kaffe når de kommer på besøk
Åpen og interessert:  Medarbeiderne viser interesse for beboernes og pårørendes
ønsker og behov, samt lytter og har en åpen kommunikasjon. Medarbeiderne
samarbeider på en god måte med frivillige og andre aktører som f. eks kollegaer,
spesialisthelsetjenesten, studenter og lærlinger
Respekt:  Beboerne skal bli behandlet med respekt, og behandlet som enkeltindivider.
Medarbeiderne respekterer og anerkjenner brukermedvirkning. Beboernes ønsker skal
bli  ivaretatt, selv om dette ikke er i samsvar med medarbeiderens interesser. Dersom



en beboer ønsker å skifte kjole, skal medarbeideren utføre dette for å vise beboeren
respekt

• Motiverte: Medarbeidere skal være motiverte til å tilegne seg ny kunnskap, læring og
veiledning. Dette vises gjennom at medarbeiderne er motiverte til å gi beboerne
tilpassede aktiviteter og gode kulturtilbud. samt etter- og/eller videreutdanne seg for at
Omsorg Oslo KF kan tilby den tjenesten Omsorg Oslo KF oppga i sitt tilbud på drift
av Rødtvet sykehjem

Eksempel fra et av våre sykehjem:
Medarbeidere på  sarndige  avdelinger ved Lindeberg omsorgssenter gjennomforte i lopet av en
tre års periode et servieekurs. Kurset handlet orn hvordan medårbeidere skal yte bedre serviee
overfor beboere og  pånarende.  Avdelingene som deltok i forste periode utarbekiet
servieeerkJæring til pårorende  (redlegg nr, 8).  Avdeli»gene som deltok i andre periode
utarbeidet kvatitetserklæring til beboerne  (vedlegg nr. 9). Avdelingen i den siste perioden
utarbeidet samarbeidserkkeringen "Kjære kollega"  (vedlegg

Eksempd fra et av vare sykehjern:
Medarbeidere ved et av våre sykehjem deltok i utarbekielsen av sykehjemmets verdidokument
(redlegg ur. I I),  Innhotdet ble diskutert på personahnoter hvor medarbeiderne ga
tilbakemeldinger og innspill -Cor det endelige verdidokumentet He vedtatt. Dette ble brukt i
intervjuer av nyansatte. slik at ansatte skulle vite hvilke verdier man skulle arbeide etter.
Verdidokumentet ble satt i glass og ramme, og er plassert på et sentralt sted i hver avdeling.
På denne maten er dette synlig både .ror medarbeidere, beboere og  pårorende.  Dene  var en  sa
god prosess, at denne skal vi videretbre på kodtvet sykehjem.

Ansvarlig: Institusjonssjef og avdelingssykepleier

Medarbeiderundersøkelsen fra 2012 ved Ammerudlunden sykehjem dokumenterer vårt arbeid
med å gjøre verdigrunnlaget forstått, akseptert og at det etterleves i praksis:
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Verktøy for sikre brukermedvirkning i det daglige
Omsorg Oslo KF har brukermedvirkning og medbesternmelse i fokus. Dette går som en "rod
tråd" i våre kvalitetsplaner, tiltaksplaner og beboerråd, samtidig som vi har stor fokus på
oppfølging og egenkontroll. Gjennom systematikk og egenkontroll folger vi grunnlaget i våre
kvalitetsparametre:

Plan for mottak av ny beboer
God omsorg — aktiv hverdan
Livets slutt

\ \

\

Informasjon til
beboer og
pårørende
Brukermedvirkning
(beboers
livshistorie,
kvalitetsplan,
tiltaksplan)
Primærkontakt
Velkomstsamtale
Pårørende

Brukermedvirkning
Grunnleggende
pleie- og
omsorgsbehov
Aktiviteter og
kultur
Trygghet
Kompetanse
Etikk og verdier
Empati og respekt

Brukermedvirkning
Individuell
behandling, pleie
og omsorg
Tilbud til pårørende
Åndelige og
eksistensielle
behov
Etterlattesamtale

V i benytter flere verktøy for å ivareta beboerens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov i
samrad med beboeren selv. Dette ivaretar beboerens brukermedvirkning og selvbestemmelse,
samt ivaretakelse av samtykkekompetanse. Verktøyene som benyttes er:

Beboers livshistorie: Beboer og/eller evt. pårørende fyller ut beboers livshistorie. Verktøyet
omhandler beboerens familie, skole, utdanning, arbeid, bosted, hobbyer, religiøse interesser,
sang, musikk eller andre interesser. Dette er et kartleggingsverktøy for å sikre at beboerens
har innflytelse og selvbestemmelse over egen livssituasjon på sykehjemmet.



Kvalitetsplan:  Beboer og/eller evt. pårørende fyller at kvalitetsplanen. Verktøyet omhandler
brukermedvirkning innen fysisk omsorg, hygiene, åndelige behov, boforhold og daglige
rutiner. Her stilles blant annet spørsmålene:

Hvor ofte ønsker jeg å dusje
Jeg ønsker nøkkel til eget rom
Jeg ønsker å bli tiltalt på følgende måte
Hva kan pårørende bidra med

Kvalitetsplan skal utarbeides for alle beboere innen to uker etter innkomst, og skal signeres av
primærkontakt og beboeren, evt. pårørende ved behov. Den individuelle kvalitetsplanen skal
evalueres hver 6. måned. Dette gjøres sammen med beboer, evt. pårørende. Kvalitetsplan skal
sikre beboernes medvirkning i beslutninger som angår deres liv og livskvalitet. Ved at
beboeren selv bestemmer over egen hverdag, vil beboerens rolle bli tydeligere, og ansatte skal
jobbe på beboerens premisser. Dette gir beboerne gode muligheter for livskvalitet og
mestring.

Tiltaksplan:  Tiltaksplanen utarbeides i samarbeid mellom beboer og
sykepleier/primærkontakt. Tiltaksplanen skal inneholde konkrete tiltak for å sikre ivaretakelse
av beboerens grunnleggende behov. Vi jobber ressursbasert ved at det støttes opp om
beboerens egne ressurser for å gi beboeren økt følelse av mestring, selvfølelse og
selvbestemmelse.

Individuell plan:  Denne skal sikre brukermedvirkning og til samhandling mellom pasient på
korttidsopphold og andre tjenesteytende instanser dersom brukeren har sammensatte behov
fra flere tjenesteytere. Pasientens egne mål og behov skal være styrende for tiltakene som
iverksettes. Dette kan være dersom en pasient som har hatt slag, er halvsidig lammet og har
nedsatt språk. Hans bolig er ikke tilrettelagt for hans funksjonsnedsettelse. Han har få venner
og isolerer seg. Han trenger hjelp til av- og påkledning, personlig hygiene og måltider. Han
har mange ubetalte regninger, og har ratt varsel om utkastelse fra leiligheten. Verktøyene er
beskrevet i kap.  7  og kap. 9 i kvalitelssystemet.

Ansvarlig: Avdelingssykepleier

God praksis av brukermedvirkning gjennom Lottemodellen
Medarbeiderne er beboernes serviceperson og profesjonelle hjelper, noe som innebærer at vi
skal møte beboerne med positiv innstilling, gode holdninger og respekt. Beboerne er selv
hovedpersonen i eget liv, selv om de bor på sykehjern. De skal i størst mulig grad leve det
livet de levde før de flyttet inn på sykehjem. Med dette mener vi at dersom en beboer var
opptatt av å være velkledd, skal ansatte se til at beboeren har på seg pent tøy, har barbert seg,
og ser velfrisert ut på håret. Dersom det blir flekk på skjorta etter frokost, tilbys beboeren å
skifte til nytt rent toy. Vår holdning er at vi som ansatte er på jobb for at beboeren skal
oppleve en god omsorg og en aktiv hverdag. Beboerens rom skal være ryddig, blomstene
vannes, og søppelbøtta skal tommes. Vår holdning er at ansatte skal tilbringe tid sammen med
beboerne. Med dette mener vi at ansatte sitter sammen med beboerne under måltidene, sitter
sammen med beboerne i små pauser sitter sammen med dem når de har en ledig stund. Dette
kan f. eks være fem minutter før rapport eller før ettermiddagskaffen serveres.
Brukermedvirkning handler om at vi har en holdning og innstilling som setter beboernes
behov i førersetet, samt at de selv deltar i beslutninger i eget liv.



To av våre kjerneverdier er brukermedvirkning og respekt. Vi som medarbeidere skal
respektere beboerne for den personen de er, vi respekterer deres valg og ønsker. Vi
respekterer og behandler dem som voksne individuelle personer. Dette vises gjennom måten
vi snakker til dem på, omtaler dem på og gjennom måten vi dokumenterer i Gerica. Vi som
ansatte viser empati overfor beboerne gjennom våre handlinger.

Omsorg Oslo KF har utarbeidet en prosedyre som skal sikre at beboer møtes med respekt og
likeverdighet fra ansatte uansett diagnose, funksjonsnivå, hudfarge, religion/livssyn, språk,
seksuell  legning  eller politiske holdninger. Det er utarbeldet "Hollighetsregler" som handler
om hvordan ansatte opptrer i møte med beboerne.  Viser til kvalitetssysternet kap. 7.5.

Mottak av beboer og pårørende i "forste mote"
Førsteinntrykket som beboere og pårørende danner seg er vanskelig å endre. Det er derfor
viktig at de får et godt "første møte" med sykeh'emmet.  Dette  kan innebære:

Telefonsamtale med avdelingsleder
før beboeren flytter inn på
sykehjemmet
Hvordan de blir mott i resepsjonen
og på avdelingen
Sykehjemmet har et hjemmekoselig
preg
Atmosfæren på sykehjemmet
Rommet er rent og det lukter godt i
avdelingen
Rommet er merket med navneskilt: Navn på beboer, primærsykepleier og
primærkontakt
Velkomsthefte

Omsorg Oslo KF har utarbeidet prosedyre som skal sikre at ny beboer blir mottatt med
respekt og profesjonell serviceholdning fra medarbeiderne. Den skal sikre at nødvendig
informasjon/dokumentasjon er mottatt via Gerica, så som skriftlig vedtak ledsaget av
epikrise/sykepleierapport/ og evt. planer fra hjemmetjenesten hvis sykehjemsinnleggelse fra
hjemmet.  Viser til kvalitetssystemet kap. 7.4.  Avdelingssykepleier hilser og ønsker
velkommen, og sykepleier eller primærkontakter tar imot og møter den nye beboeren og
pårørende for første gang.

Ivaretakelse av brukermedvirkning på individnivå
Omsorg Oslo KF har utarbeidet prosedyre som sikrer beboerens interesser og rettigheter slik
at de får være selvstendige og styre sitt eget liv, jamfor  kvalitetssystemet kap. 7.15.
Prosedyren skal sikre:

Autonomi (selvbestemmelse)
Ivareta personer med alders demens
At det ikke skjer maktbruk og overgrep fra ansatte eller andre personer
At det ikke skjer uhjernlet tvangsbruk overfor beboeren
At forsømmelse som får følger for beboernes helse og livssituasjon forebygges
At tilbakemeldinger fra beboere blir hørt

Ansvarlig: Avdelingssykepleier



Beboerundersøkelsen på sykehjem viser at vi har hatt stor økning i beboertilfredshet innen
områdene brukermedvirkning på Ammerudlunden sykehjem. Den har økt når vi
sammenligner denne undersøkelsen med tilsvarende undersøkelse i 2010. Vi skal fortsatte det
gode arbeidet vi har gjort på Ammerudlunden sykehjem, og videreføre dette arbeidet på
Rødtvet sykehjem.
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Bruk av verktoyene i sarnarbeid med beboer, parorende og frivillige
De ulike verktøyene blir praktisert på forskjellig måte, og tilpasset hver enkelt beboergruppe, i
tillegg skal hver beboer skal behandles individuelt. Omsorg Oslo KF forplikter seg til
følgende for å sikre ivaretakelse av brukermedvirkning på individnivå i tråd med
Lottemodellen:

Kvalitetsplan skal utarbeides innen 1 uke og evalueres minst hver 6. måned ved
langtidsopphold. Ved korttidsplasser skal kvalitetsplanen utarbeides innen 3 dager.
Kvalitetsplan skal utarbeides sammen med beboer og evt. pårørende. Kvalitetsplanen
skal signeres av sykepleier/hjelpepleier og pårørende og beboer (hvis beboeren er i
stand til dette, og vet hva det signeres på). Kvalitetsplanen sikrer brukermedvirkning
på følgende områder: Personalia til beboer og pårørende, fysisk omsorg, hygiene,
åndelige behov, boforhold, hva beboeren ønsker jevnlig (fotterapi, frisør,
tannbehandling), daglige rutiner, hva pårørende tar seg av
Tiltaksplan: Tiltaksplanen skal være utarbeidet innen 1 uker ved langtidsopphold. Ved
korttidsplasser skal tiltaksplanen utarbeides innen 3 dager Tiltaksplanen skal bygge på
opplysninger fra "Beboers livshistorie", kvalitetsplan og kjennskap til beboeren.
Tiltaksplanen skal sikre at beboeren ved Rødtvet sykehjem får ivaretatt sine behov og
interesser. Sykepleier og/eller helsefagarbeider skal samarbeide med beboeren og evt.
pårørende om utarbeidelsen av tiltaksplanen

Mentalt klare beboere
Mentalt klare beboere har samtykkekompetanse. Verktøyene Beboers livshistorie og
Kvalitetsplanen fylles ut av beboeren. Ansatte "fører pennen" i de tilfeller beboeren trenger
hjelp til dette. Tiltaksplanen utarbeides i samarbeid mellom beboeren og
sykepleieren/helsefagarbeideren der beboer og ansatte har en felles forståelse for mål, tiltak
og beboerens egne ressurser. Dersom beboeren gir samtykke, kan også pårørende delta i
utarbeideisen sammen med beboer og ansatte.



Beboere på ordinære langtidsplasser
Dersom beboeren har samtykkekompetanse, skal han/hun selv delta i utarbeidelsen av
Beboers livshistorie og Kvalitetsplanen på samme måte som for mentalt klare beboere.
Beboere på denne avdelingen kan være glemsomme eller ha kognitiv svikt som gjør det
vanskelig for dem å selv delta i å utarbeide disse verktøyene. Dersom beboeren ikke har
samtykkekompetanse, skal pårørende delta på beboerens vegne. Vi skal avklare med beboeren
om de ønsker at pårørende er med i denne prosessen.

Beboere på skjermet enhet
Når beboeren har diagnosen demens, skal pårørende delta i utarbeidelsen av beboerens
kvalitetsplan. Kvalitetsplanen skal utarbeides i omgivelser som er tilrettelagt for personer med
demens. Sykepleier eller hjelpepleier skal se til at det er en stille og rolig atmosfære, uten
forstyrrelser utenfra. Sykepleier/helsefagarbeider skal samarbeide med beboeren og pårørende
om utarbeidelsen av tiltaksplanen, og dette er spesielt viktig i forhold til beboere med demens.

Beboere på korttidsopphold
Dersom beboeren har samtykkekompetanse, skal han/hun selv delta i utarbeidelsen av
Beboers livshistorie og Kvalltetsplanen på samme måte som for mentalt klare beboere.
Beboere på denne avdelingen kan være glemsomme eller ha kognitiv svikt som gjør det
vanskelig for dem å selv delta i å utarbeide disse verktøyene. Dersom beboeren ikke har
samtykkekompetanse, skal pårørende delta på beboerens vegne. I tillegg kan enkelte beboere
på denne avdelingen ha sammensatte behov som gjør at de har krav på Individuell plan (IP),
jamfør Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. Dette
innebærer:

Beboeren har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til
rette for dette
Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning beboeren og pårørende ønsker
det
Dersom beboeren ikke har samtykkekompetanse, har beboerens nærmeste pårørende
rett til å medvirke sammen med beboeren
Individuell plan skal ikke utarbeides uten beboerens samtykke

Individuell plan skal sikre at beboeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset
tjenestetilbud ved å kartlegge beboerens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike
områder. I tillegg skal individuell plan bedre samhandlingen mellom medarbeidere ved
Rødtvet sykehjem, beboer, beboer (eventuelt pårørende) og andre tjenester og etater.

Pårørende
Beboerne på Rødtvet sykehjem som har diagnosen demens, vil erfaringsmessig være i ulike
stadier av sin sykdom, samt ha ulike typer demens. Dette medfører at tlere beboere selv ikke
er i stand til å ivareta sin egen brukermedvirkning, eller har samtykkekompetanse. Pårørende
er i de fleste tilfeller de som vil ivareta beboernes interesser, og ivaretakelse av
brukermedvirkning vil foregå i samarbeid med pårørende. I praksis skjer dette gjennom
formelle og uformelle møter og samtaler med pårørende. Et eksempel på et uformelt møte er
når pårørende er på besøk på Rødtvet sykehjem og sier at beboeren ønsker å komme til frisør.

Verge
Dersom beboeren med demens ikke har pårørende som kan ivareta hans/hennes
brukermedvirkning, skal avdelingssykepleier og lege søke Overformynderiet om å opprette



hjelpeverge for beboeren. Det skal også opprettes hjelpeverge hvis pårørende ikke ivaretar
beboerens interesser. Dette skal dokumenteres.

Frivillige
Etter at kartleggingen er foretatt, og tiltaksplan er utarbeidet, er frivillige en viktig ressurs. Det
er flere filtak i tfttaksplanen som frivillige kan utføre:

Dra på tur
Lese avis
Besøksvenn og følge til kirken
Kafe besøk utenfor sykehjemmet

Det er viktig at beboeren opplever trygghet og "god
kjemi" med den frivillige. De frivilfige er ofte eldre

personer, slik at de har samme "historie" som beboeren. Frivillige er en ekstra ressurs som
gjør "det lille ekstra" for at beboeren kan få en meningsfull hverdag.

Vidercutvikling av Lotte modeften
Den danske Lottemodellen satte fokus på omsorg, respekt og livsglede for beboerne ut fra en
filosofi om "retten til en verdig alderdom" og "troen på et liv før døden". Omsorg Oslo KFs
visjon God omsorg — Aktiv hverdag er forpliktende og styrende for all vår virksomhet. Dette
innebærer at vi i vårt syn på sykehjemsdrift både skal sette et fokus på kultur- og
aktivitetsrelaterte tiltak og på pleie- og omsorgsfaglige tiltak. Visjonen gir tydelige signaler til
våre medarbeidere, til beboere, pårørende og frivillige om hvordan vi skal ivareta et helhetlig
omsorgstilbud. Visjonen er i tråd med Sykehjemsetatens visjon "Livsutfoldelse i trygge
omgivelser".

Visjonen for Omsorg Osio KF gjenspeiler Lottemodellen på mange områder.
Sykehjemmet cr beboernes hjem, og skal være preget av en hjemlig atmosfære.

Beboerne
Øke beboernes medbestemmelse og innflytelse: Beboerne er selv sjef i eget liv
Det skal være høyt fokus på mange og varierte aktiviteter og ulike kulturtilbud
Redusere isolasjon blant beboerne: Aktiviteter er tilretteiagt for den enkelte beboer,
også for beboere som ønsker å være på eget rom
Aktivitetsplan ved hver avdeling med fysisk aktivitet og daglig aktiviteter
Aktiviteter noen ettermiddager og hver 3. lørdag
Primærsykepleiemodellen: Beboer og pårørende vet hvem som er kontaktperson

Vi skal ha et variert opplegg av aktiviteter som skal stimulere til både psykisk og fysisk
aktivitet for våre pasienter, Beboerne, gjerne sammen med pårørende, skal få mulighet til å få
mange gode opplevelse. Vi skal gi mange gode tilbud i dag som fysisk trening, musikk aften
og fiske tur i marka med mer. Vi skal sikre at alle beboere har et variert og individuelt tilbud
som er tilpasset større deler av døgnet.  Viser til kap. 1.3.4  hvor dette er beskrevet mer.

Vi skal følge Rødtvet sykehjems plan for utbedring av sansehagen og terrassene. Planen
innbefatter også oppgradering av parasoller og grill. Dette er et område med stort potensial for
hyggelige opplevelse for beboere, pårørende, frivillige og medarbeidere.



Ledere
Institusjonssjef og avdelingssykepleiere skal være engasjerte ift Lottemodellen
Forankre modellen hos medarbeiderne på en tydelig og motiverende måte
Vektlegger verdier, omsorg, respekt og livsglede hos beboerne
Synlige avdelingssykepleiere.

Eksempel fra et av våre sykebjem:
Institusjonssjefledet Lottegruppen. Dette ga et signal om at dette var en prioritert oppgave pa
sykehjemmet. Medlemmene i gruppen ble vakfl ut ved at de selv onsket å delta, de var
motiverte, samt hadde et stort engasjement. Vi jobbet ur fra at medarbeidere ved samtlie
avdelinger skulle bidra med innsnill til omrader og tikak vi sk.ulle jobbe videre med. Flere aV
tiltakene ble iverksatt raskt slik at ansatte, beboere og parorende så raskt resukater av det vi
jobbet med. Dette okte motivasjonen og engasjementet for Lottemodellen.

Medarbeidere
Medarbeidernes tilgjengelighet: Ansattes skal sitte sammen med beboerne, og være
mer til stede blant beboerne
Medarbeiderne skal bruke mer av seg selv i sin daglige omsorg: Medarbeiderne bruker
sin personlighet og interesser som f. eks bake en kake sammen med beboeren, tralle på
en sang under morgenstellet eller fortelle en historie fra "gamledager"
Medarbeidernes arbeidsmiljø: Medarbeidernes holdninger skal være preget av at
beboerne er sjef i eget liv og at sykehjemmet er beboernes hjem
Parorende og besøkende ivaretas, ønskes velkommen og tilbys kaffe
Medarbeiderne er synlige overfor beboere og pårørende: Medarbeiderne sitter sammen
med beboerne under måltidene, ved kaffekos, små-prat og lignende

Faglighet
Medarbeidere har høy kompetanse innen
demens
Ledergruppen har fokus på fagutvikling hos
samtlige yrkesgrupper
Medarbeidere bruker seg selv på tvers av
yrkesgruppene

Omgivelsene
Vi er opptatt av at Rødtvet sykehjem skal ha en hjemmekoselig atmosfære. På
demensavdelingene skal vi vektlegge demensvennlige omgivelser med kontrastfarger og rene
farger som ikke skaper uro. Dette skal Omsorg Oslo KF videreutvikle. Vi skal gjøre følgende
for at Rodtvet sykehjem skal oppnå god estetikk, erindring, sanseinntrykk og god atmosfære:

Lune farger på veggene
Gardiner med preg fra "gamle dager"
Skape et hjemmekoselig preg og atmosfære, blant annet med bilder, duker,
pyntegjenstander, blomster m.m.
Stuene kan innredes med minner fra "gamle dager"



Søke råd og veiledning hos Geria og Almas Hus
Videreutvikling av sansehagen og terrasser, jamfør sykehjemmets planer
Lun og innbydende resepsjonsområde

Vi skal ha undervisning i Lottefilosofien og legge dette inn i vår opplæringsplan. Det er
mange likheter mellom Lotte-fllosofien og Omsorg Oslo KFs visjoner og malsettinger.

Lottemodellen sorn ut‘ ikling a‘ brukermerb irkning
Videreutvikling av Lottemodellen består først og fremst i å ha fokus på endringer i
beboergruppen. Beboerne som nå bor våre sykehjem har andre interesser og referanser enn
framtidige beboere. Dette betyr at svi som medarbeidere skal følge med i tiden og forandre
tiltakene i tråd med nye beboeres interesser og kulturreferanser. Om 10 år vil kanskje
gardinene som i dag har preg av "gamle dager" ikke lenger være relevante for hvordan nye
beboergrupper har referanse til gamle dager. Dette gjelder mange forhold f. eks musikk,
interesse for filmer, idrett m.m. Vi må derfor ha fokus på nye beboergruppers referanser og
endre tilbudet i forhold til dette. Dette gjøres enkelt ved å spørre beboerne om hvordan de
ønsker å ha det. Et av Lottmodellens prinsipp er omsorg, respekt og livsglede for beboerne.
Det  er  ut fra dette perspektivet vi ønsker å videreutvikle Lotte modellen. Våre avdelinger skal
ikke være museum med permanente utstillinger, men skal være i endring og tilpasse både
innhold i hverdagen og fysiske forhold etter beboernes behov.

Vi skal nedsette en Lotte-gruppe som skal videreutvikle Lotte modellen på Rødtvet sykehjern.
Denne gruppen skal bestå av beboere, pårørende, frivillige og ansatte. Medlemmene skal
bestå av ildsjeler,  de  skal være kreative og handlingsorienterte. Vi skal ha årlige seminarer
hvor utvikling av Lotternodellen står på dagsorden. Lottemodellen skal også jevnlig
diskuteres i avdelingene og i sykehjemmets ledergruppe. Her må tiltakene våre evalueres og
endres og vi må oppsummere hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Lotte gruppen vil
få mandat fra direktør i Omsorg Oslo KF for å videreutvikle Lotte modellen innen følgende
rnilepæler og aktiviteter:

Utarbeide tiltak ut fra beboernes ønsker og behov. De ulike tiltakene kommer frem
gjennom å snakke med beboerne etter overdragelsen
Erindringsstue på skjermet enhet som inneholder saker og ting fra barndommens og
voksnes minner
Videreutvikle aktiviteter etter årstiden
Videreutvikle utearealene — verandaer og sansehagen: Sette opp fuglebrett,
værstasjoner, spill i store utgaver

Due griipp
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Dette er noen gode eksempler på satsningsområder som vi skal videreføre på Rødtvet
sykehjem.

Videreutvikling av Lottemodellen skal medføre at beboerne ved Rødtvet sykehjem skal lyttes
til, hvilke ønsker har de om Lottemodellen. Brukermedvirkning og å kunne bestemme over
eget liv er en viktig del av Lottemodellen som vi skal jobbe etter ved Rødtvet sykehjem.
Samtidig skal medarbeiderne tilbringe mer tid sammen med beboerne. Rødtvet sykehjem skal
bære preg av aktiviteter, kultur, underholdning og trivsel, medmenneskelighet og nærhet.
Dette øker trivsel hos beboerne.

Ansvarlig: Institusjonssjef og avdelingssykepleier

1.33-

Identifisering av områder hvor tv;. g ka» bli utovet, igangsettelse av tillitskapende tiltak
Unngå  unødig  bruk av tvang
Grunnprinsippet i Omsorg Oslo KF er at tvang skal unngås. Beboeren skal sikres en faglig
forsvarlig standard på tjenesten til beboerens beste hvor personalet arbeider etter etiske og
moralske prinsipper med autonomi (selvbestemmelse) som ideal. Vi skal sikre nødvendig
helsehjelp for å hindre helseskade hos beboeren. Tillitskapende tiltak skal alltid være forsøkt
og være dokumentert. Tidsrammen for tillitskapende tiltak er avhengig av alvorlighetsgraden
av behov for helsehjelp. Terskelen for å frata en person samtykkekompetanse og bruke tvang
skal være svært grundig vurdert og dokumentert. Kartlegging, medvirkning, samtykke og
informasjon er viktige forhold i arbeidet med å ivareta beboerens autonomi og integritet.

Situasjoner der leverandøren vurderer at det vil være riktig å fatte tvangsvedtak
Det kan være flere tilfeller der det er vurdert at beboeren mangler samtykkekompetanse, og at
tillitskapende tiltak ikke fører frem. i de tilfeller der helsepersonell vurderer at det er
nødvendig å fatte tvangsvedtak er for å sikre nødvendig helsehjelp for å hindre helseskade hos
beboeren. Dette kan være ved  følgende

Vurdering av låst dor til avdelingen:  Dersom det vurderes at en beboer vil falle i
trappen og skade seg (f eks bruddskader) kan det fattes vedtak om
tvang.  Pårørende kan være enig i vedtaket eller
informeres om at vedtak er fattet, og kan evt. påklages.
Det skal da vurderes om alle beboere har behov for
motstand mot låst dør. Dersom enkelte beboere ikke
har behov for låst dør, skal disse fritt kunne forlate
avdelingen hvis de ønsker det. Det skal i forkant vært
utarbeidet en ROS-analyse dersom det vurderes at
døren til avdelingen skal være låst. Andre tiltak skal
være prøvd ut først, f. eks tekniske hjelpemidler. Når behovet for låst dør ikke er til
stede, skal døren umiddelbart låses opp.
Bruk av sengehest for å hindre fall:  Dersom det vurderes at en beboer vil falle ut av
sengen eller at dette allerede har skjedd ved  tlere  tilfeller kan beboeren skade seg
(f. eks bruddskader) kan det fattes vedtak om tvang. Andre tiltak skal være prøvd ut
først, f. eks ringesnor, fallmatte på gulvet eller hockey-truse. Pårørende kan være enig
i vedtaket  eller  informeres om at vedtak er fattet, og kan evt. påklages.



3.  Knusing av medikamenter:  Dersom beboeren nekter å ta livsnødvendige
medikamenter, kan det fattes vedtak om tvang. Lege skal vurdere nødvendigheten av
dette medikamentet, kan medikamentet gis i andre former (f. eks som mikstur), eller
om det finnes synonympreparater som beboeren inntar frivillig. Pårørende kan være
enig i vedtaket eller informeres om at vedtak er fattet, og kan evt. påklages.
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Praktisering av tillitskapende arbeid og forebygge bruk av tvang
Vi skal legge forholdene mest mulig til rette for at bebocren kan ha samtykke i situasjonen(e)
Tillitskapende tiltak skal kartlegges, og skal så
evalueres daglig de første to ukene, siden jevnlig.
Vi mener tillitskapende tiltak er:

Tilrettelegging som betyr at
vanskelighetsgraden reduseres til å møte
beboerens mestringsevne, dvs, styrke
beboerens opplevelse av mestring ved å
tilpasse oss situasjonen og ikke stille for
store krav
Kjennskap til beboeren
Berøring
Bruk av tid (gradvis tilnærming f. eks fra håndvask til mer omfattende personlig
hyiene)
Informasjon
Personorientert kommunikasjon / tilnærming
Lmpati
Respekt
Bekreftelse på egen person (beboeren)
Avledning
Bruk av bilder, være rollemodell og vise (gjenkjenning enklere enn gjenkallirw
(abstrakt)
Bruk av humor (forsiktig med ironi!)
Bruk av sang og musikk
Andre trivselstiltak
Veiledning av personale

Vi skal alltid forsøke å ha hovedfokus på beboerens beste, dvs.:
Hva ville beboeren selv ha ønsket
Ilvilke verdier og meninger var viktig for beboeren tidligere (og ikke nødvendigvis for
helsepersonellet)
Rådføre oss med familie og venner



Beslutninger tatt på vegne av personer som mangler samtykkekompetanse skal alltid
være i personenes interesse

I situasjoner hvor det gjennomføres tillitskapende tiltak, kan det være at tvang kan unngås. De
minst inngripende alternativene skal alltid velges først. Dette er gode eksempler på
satsningsområder som vi skal videreføre på Rødtvet sykehjem.

Det  vises til kap. 7.20, samt vedlegg i kvalitetssystemet  hvor prosedyren er beskrevet

Ansvarlig: Avdelingssykepleier og lege

Iva retakelse av beboere nar det er nødvendig å sette i gang tiftitskapende tiltak
Vi vurderer beboerens samtykkekompetanse ut fra følgende kriterier:

Evnen til å forstå hva saken dreier seg om
Beboerens kompetanse (kognitivt, verbait og ernosjonelt) til å ta avgjørelser i spørsmål
om helsehjelpen
Evnen til å forstå rekkevidden av det å nekte helsehjelp
Evnen / kompetansen til å forstå informasjon som er relevant for beslutningen om
helsehjelp
Evnen / kompetansen til å resonere selv ved å vurdere ulike alternativ opp mot
hverandre
Kunne uttrykke valg
Stilletiende samtykke (viser ved handling at situasjonen er uten tvang, f. eks løfter
armen for å bli vasket)

Rutinen vi bruker er kartleggingsmetoden under  kap. 7.20 i Kvalitetssystemet,  og prosedyren
skal sikre ivaretakelse av beboerens rettsikkerhet. Arbeidsmetoden brukes i forbindelse med
vurdering av samtykkekompetanse og således om tvangstiltak er nødvendig.

Tillitskapende tiltak overfor beboere som motsetter seg helsehjelp
Det er viktig å ivareta beboerens rettigheter og autonomi også i de tilfeller de er vurdert til
ikke å være samtykkekompetente. Beboere kan bli helt eller delvis fratatt sin
samtykkekompetanse. Tvangsvedtak evalueres fortløpende, og avsluttes når behovet
opphører. Det er viktig med god og grundig dokumentasjon. Avgjørelser som gjelder
manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om mulig straks legges
frem for beboer og nærmeste pårørende Opplysninger om beboerens samtykke og
samtykkekompetanse skal dokumenteres i Gerica. Tillitskapende tiltak er å legge forholdene
mest mulig til rette for at beboeren kan ha samtykke i situasjonen(e). Tillitskapende tiltak
kartlegges, og skal så evalueres daglig de første to ukene, siden jevnlig.

Viser til eksempel fra et avvare sykehjetn:
Eksempel på o)plevd situasjon der godt tillitskapende arbeid forte OL gode resultater var ved
skjermet enhet ved et sykeh,jern var avdelingen delt opp mindre team hvor doren mellom
teamene var låst. En beboer dro i doren og ville ut. Doren var låst og vedkommende ble
uftiv holdt innesperret pm tearnet. Beboeren manglet samtykkekompetanse. Here
tillitskapende tiltak ble provd ut. Doren ble åpnet, slik at beboeren kunne gå til andre team.
samtidig som ansatte •rulgte beboeren ut på tur i sansehagen når vedkommende ville ut, Disse
to tiltakene rorte til at beboeren ble roligere. og det ble ikke nodvendig å fatte vedtak om
tvang.



Ivaretakelse av beboere som er fratatt sin samtykkekompetanse
Det er viktig å ivareta beboerens rettigheter og autonomi selv om de er vurdert til ikke å være
samtykkekompetente. Beboere kan bli helt eller delvis fratatt sin samtykkekompetanse.
Tvangsvedtak evalueres fortlopende, og avsluttes når behovet opphører. Viktig med god og
grundig dokumentasjon. Avgjørelser som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være
begrunnet og skriftlig. Om mulig straks legges frem for beboer og nærmeste pårørende
Opplysninger om beboerens samtykke og samtykkekompetanse skal dokumenteres i Gerica.

1varetakelse av beboere som er fratatt samtykkekompetanse vil si:
Legge forholdene best mulig til rette for at beboeren kan samtykke til handling
Vurdere behov for avledning
Vurdere behov for skjerming
Andre årsaker som kan ha innvirkning: Er det tider på døgnet hvor beboeren er i bedre
form, humør, situasjon, motivasjon eller helsetilstand
Være oppmerksom på nonverbal kommunikasjon: Kroppsbevegelser, paraspråk
(stemmeleie, styrke) eller berøring
Vise bilder av situasjon, f. eks et bilde av beboeren ved frokostbordet (gjenkjenne)

Ivareta beboerens integritet
Det er viktig at helsepersonell til enhver tid forsøker å ivareta beboerens integritet i  all
samhandling  med beboere. Respekten for beboernes integritet er en grunnleggende etisk
norm for all helsehjelp. Integritet handler om helsepersonells taushetsplikt. Beboere skal
vernes mot spredning av opplysninger om helsemessige og/eller personlige forhold.
Helsepersonell har en omfattende taushetsplikt.

Omsorg Oslo KF forplikter seg til å ha integritet og taushetsplikt som temaer i sin
internundervisning ved Rødtvet sykehjem. Viser til vedlagt opplæringsplan for 2014  (vedlegg
nr. 1).  Erfaringsmessig er dette "ferskvare", og Omsorg Oslo KF skal ha dette som tema i
undervisning, på personalmøter samt gjennom opplæring av nyansatte (også ekstravakter).

Omsorg Oslo KF vektlegger at integritet betyr at ansatte ikke snakker om beboere i kantinen,
på bussen, med venner eller til familiemedlemmer. Dette er brudd på taushetsplikten.
Integritet skal også ivaretas mellom helsepersonell. Det er ikke slik at alt helsepersonell har
behov for tilgang til all informasjon om beboeren. Det kan f. eks være at det kun er nødvendig
at lege og kontaktsykepleier har behov for all informasjon, mens deler av informasjonen skal
deles med øvrige sykepleiere og hjelpepleiere på posten. Andre faggrupper som f. eks
aktivitør har ikke behov for all informasjon om beboeren.

Opplæring og kompetanse
Vi plikter å gi systematisk opplæring og kompetanseheving innen følgende tema:

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 4A
Hva innebære begrepet tvang?
Hvordan identifisere og håndtere motstand?
Hvordan og når vurderes beboernes evne til å gi samtykke?
Hvem er ansvarlig for å gjennomføre slike vurderinger?
Målgruppen er lege, sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Det
dokumenteres hvem som har deltatt på opplæringen. I tillegg skal det gis opplæring
avdelingsvis ved å bruke Helsedirektoratets e-læringsprogram.  Det vises til
Kvalitetsstrategi 2013 — 2016 (vedlegg nr. 2).



Vi skal vise filmen "Gyldne øyeblikk" fra Geria på Rødtvet sykehjem, og bruke denne som
grunnlag for videre refleksjon. I tillegg skal vi benytte Helsedirektoratets e-
læringsprogrammer i personalmøter ved hver avdeling:

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a
Samtykke til helsehjelp

I etterkant skal testen tilhørende programmet gjennomfores. Dette skal vi gjøre i fellesskap for
å få frem diskusjon og refleksjon knyttet til problemstillingene da vi mener dette gir en god
læringseffekt.

Vi har laget en oversikt/sjekkliste som benyttes som verktøy for å oppfylle kravene til pasient-
og brukerrettighetsloven  (vedlegg nr. 12).

Ansvarlig: Avdelingssykepleier og lege

Sikre pasientenes maloppnaelse
Alle nye pasienter ved korttidsavdelingen har fått vedtak fra bydelens bestiller/søknadskontor.
I dette vedtaket skal det stå hva som er målet med oppholdet.

Målrettet arbeid
Målet med oppholdet skal være kjent for beboer og evt. pårørende. Ansvarshavende
sykepleier skal innen 3. virkedag ha en målsamtale med pasienten. Dersom pasienten har
samtykkekompetanse, skal det avklares om også pårørende skal være med. Denne samtalen
skal danne grunnlag for tiltaksplanen. Tiltaksplanen skal ta utgangspunkt i pasientens
ressurser for å nå målet med oppholdet, og skal utarbeides i samarbeid med pasient, og evt.
pårørende. Dette skal dokumenteres i Gerica.

Det skal foretas en tverrfaglig vurdering av pasientens situasjon og hjelpebehov. Denne
tverrfaglige vurderingen foretas av sykepleier, lege, fysioterapeut og ergoterapeut innen 3.
virkedag. Fysioterapeut og/eller ergoterapeut gjennomfører en fysisk og kognitiv vurdering
med ADL test innen 3 virkedager. Dette skal dokumenteres i Gerica.

Tspurte ineis jon
iyied dokumentasjon i Geriea på bakgrunn av:

Tverrfag '. ni du inn Bk  den  Lafort av fysioterapeut u notuapLut, lege og
sykepleier?
Kognitiv.vurdering med ADL test: Ble denne gjennomrort?
Dokumentasjon i Gerica: rremkommer dette i Gerica?
Tidsperspektiv: Ble det gjennomktrt innen 3. virkedag.
Tiltaksplan: Er det utarbeidet tiltak iit måloppnåelse, er tiltakene evaluert, hva er
pasientens status ift maloppnåelse?
Pasientens medvirkinng: rremkommer det i dokumentasjonen at pasienten har
medvirket i utarbeidelsen av tiltakene?



Ansvarshavende sykepleier har ansvaret for å koordinere pasientens tilbud på Rødtvet
sykehjem. Det skal være et systematisk og målrettet arbeid som skjer  sammen med pasienten
for å oppnå hans/hennes målsetting. Dette innebærer funksjonstrening av ulik art.
Tiltaksplanen skal evalueres ukentlig slik at pasientens fremdrift i forhold til måloppnåelse
evalueres. Avvik vurderes tverrfaglig og i samarbeld med pasienten. Dersom det oppstår store
avvik, skal dette meldes til pasientens bydel. Dette skal dokumenteres i Gerica.

Ansvarshavende sykepleier vurderer om det er behov for å opprette en ansvarsgruppe rundt
pasienten. Dette gjøres i samarbeid med pasienten dersom han/hun har flere sammensatte
behov som antas vil vare over tid. Ansvarshavende sykepleier vurderer også om pasienten har
behov for Individuell plan. Sykepleier kontakter pasientens bydel som har ansvar for å
opprette og koordinere ansvarsgruppen, og evt. utarbeide Individuell plan. Individuell plan
skal utarbeides sammen med pasienten. Dette skal dokumenteres i Gerica.

Dersom pasienten har andre behov som ikke sykehjemmet kan dekke, skal ansvarshavende
sykepleier koordinere dette — i samarbeid med pasienten. Dette kan f. eks være å samarbeide
med pasientens fastlege, hjemmetjeneste, spesialisthelsetjeneste, tolk, sosionom eller logoped.
Ergoterapeut skal kartlegge forhold som eventuelt må løses før pasienten kan reise hjem.
Dette skal dokumenteres i Gerica.

Egenmestring
For pasienter med kroniske lidelser og nedsatt funksjonsevne er det spesielt viktig å få støtte
til mestring og egenomsorg og til å kunne klare seg selv i  egen  bolig. I Omsorg Oslo KF skal
pasienter oppmuntres til å delta i beslutninger om  eget  behandlings- eller omsorgstilbud.
Pasienten og vi SO IT1 ansatte skal samarbeide om å avklare hvilke tiltak og hjelpemidler som
skal brukes.



Mestring dreier seg i stor grad om  opplevelse av å  ha krefter til
å møte utfordringer, og følelse av å ha  kontroll  over eget liv.
Aktiv og god mestring hjelper pasienten til å tilpasse seg den
nye virkeligheten, og setter han/hun i stand til å se forskjellen
på:

det pasienten må leve med og
det pasienten selv kan være med på å endre

1 Omsorg Oslo skal pasientene gis muligheter til å være
selvstendige i størst mulig grad. Hver pasient skal behandles
individuelt, de har rett og mulighet til å fremme krav,
forventninger og gi tilbakemeldinger på våre tjenester. Det å ha
evne til å ta vare på seg selv kalles egenomsorg eller egenmestring. Egenmestring innebærer
at pasienten klarer å ivareta egen helse gjennom å dekke behov innenfor  sin  fysiske, psykiske,
sosiale, åndelige og kulturelle behov. Vi forplikter oss til å tilby pasientene individuelle
rehabiliteringsopplegg med mestring i fokus.

For å lykkes i å bedre pasientenes rehabilitering og egenmestring, er det en forutsetning at
ansatte har nødvendig kompetanse. Med dette mener vi at ansattes oppmerksomhet skal rettes
mot pasientenes individuelle behoy fremfor rutinepregede gjøremål. Dette gjor vi ved at
pasienten bruker sine egne ressurser på de områdene han/hun selv mestrer. Det krever
veiledning, tilrettelegging, øvelser, og hjelpemidler som gor at pasienten skal klare å oppfylle
de malene han/hun har satt seg med tanke på egenmestring og thbakeforing til hjemmet. Det
overordnede malet som vi hele tiden har i fokus, er at pasienten skal hjem. 1 praksis innebærer
dette at ansatte på mange måter skal "^jobbe med hendene på ryggen". Det er viktig at vi ikke
overtar og hjelper pasienten ffir mye. Dette er ikke i motsetning med det å være
servieeinnstilt. men det handler om å rehabilitere pasienten slik at han/hun kan flytte tilbake
til hjemmet.

Dersom pasienten trenger hjelp til å stå opp av sengen, skal vi som ansatte veilede og trene på
dette  sammen med belmeren,  Ergoterapeut skal tilrettelegge med tekniske hjelpemidler som
IT eks "Anton". Dette skal dokumenteres i Gerica. Dersom beboerens egenomsorgsevne
endres, skal tiltaksplanen i Gerica revideres. 1PLOS registrering dokumenter blant annet om
beboerens egenomsorgsnivå er opprettholdt  eller  forbedret. Beboernes tiltaksplaner i Gerica
skal også beskrive beboernes  egne  ressurser. det vil si hva de selv er i stand til å utfore av
egenomsorg, Omsorg Oslo KF skal folge opp dette gjennom egenkontroll av tiltaksplaner
Gerica.

Ansvarlig: Avdelingssykepleier



Forsvartig tilbakeforing til hjemmet i samarbeid med bvdel
For å sikre en forsvarlig tilbakeføring i hjemmet er det viktig å  samarbeide med pasienten,
bydelen  og evt. pårørende. Vi skal samarbeide  med  bydelens bestillerkontor, hjemmetjeneste
og fastlege for å sikre en forsvarlig tilbakeføring til hjemmet. Ansvarshavende sykepleier er
ansvarlig for å koordinere dette. Vi skal daglig dokumentere i Gerica, og på denne måten kan
også bestillerkontoret følge pasientens utvikling på Rødtvet sykehjem. Beskjeder til
pasientens bydel sendes i beskjedjournal i Gerica.

Ansvarshavende sykepleier er ans‘arlig for å
samhandle med bydelens bestillerkontor.
Dersom pasienten har behov for økte tjenester
eller eventuelt behov for tjenester fra annet
omsorgsnivå, skal dette meldes til pasientens
bestillerkontor, Samhandling med bydelens
bestillerkontor er svært viktig. Pasientens
hjemmesituasjon skal være kartlagt før
hjemreise. Er2oterapeut skal følge opp forhold
som avdekkes, og som kan løses før hjemreise. Dette skal gjøres i samarbeid med bydelen.
Dette skal dokumenteres i Gerica.

Vi skal ta initiativ til å opprette faste koordineringsmøter/samarbeidsmøter med bydelen.
Målet med disse møtene er å planlegge, koordinere pasientens tilbakeføring til hjemmet.
Møtene skal samtidig sikre at pasienten får en faglig forsvarlig tilbakeføring til hjemmet.

Vi tilbyr å sende med pasienten medisiner til neste dag, slik at man rekker å hente egne
medisiner på apoteket. Dersom pasienten bruker multidose, skal ansvarshavende sykepleier ha
ordnet dette før hjemreise. Dersom pasienten har bebov for medisinsk utstyr som f. eks utstyr
til sårstell, kateter, stomiutstyr eller inkontinensprodukter vil vi sende med dette for en dag,
slik at man rekker å hente dette utstyret. Sykehjemmets lege ordner med nødvendige resepter
og rekvisisjoner før hjemreise.

1.3.3 LEDELSE, KOMPETANSE OG KVAUTETSUTVIKLING

Omsorg Oslo KF vektlegger å være en attraktiv arbeidsplass med et stabilt og kompetent
personale i alle deler og på alle nivåer i virksomheten. Medarbeiderne er bedriftens viktigste
ressurs. Derfor skal alle ledere være gode og synlige rollemodeller som er opptatt av å skape
et godt psykososialt arbeidemiljø. De utøver ledelse gjennom Omsorg Oslo KFs visjon, mål
og verdier.

Vi mener at ledelse utvikles over tid, og at ferdigheter og bevisstgjøring læres gjennom
prøving og feiling. Med stadig nye utfordringer og skjerpet krav til konkurranse, må ledere i
Omsorg Oslo KF, foruten fag og økonomikompetanse, ha svært gode mellommenneskelige
ferdigheter.

Dersom Omsorg Oslo KF skulle drifte Rodtvet sykehjem, skal vi allerede i starten gjøre noe
for å øke kompetansen på ulike områder. Foretaket bar retningslinjer som tilsier at vi skal ha
årlige medarbeidersamtaler. En slik samtale med den enkelte medarbeider vil bli gjennomført
innen de 2 første månedene etter overdragelsen. Vi vil i disse medarbeidersamtalene kartlegge



ansattes holdninger og da særskilt i forhold til den enkeltes kompetanse og motivasjon i
forhold til aktivitetsfaglige forhold. På bakgrunn av samtalene vilvi igangsette ulike
kompetansehevende tiltak.

Omsorg Oslo KF benytter ulike verktøy til kvalitetsutvikling:
Medarbeidersamtale
Lederkontrakt
Egenkontroll
Gerica
Kvalitetslosen
Notus turnus og bemanningssystem
Oslo kommunes HR-system
Agresso
Kvalitetsstrategi for perioden 2013 — 2016
Handlingsplan

De ulike verktøyene underbygger vår beskrivelse senere i kapittelet.

Omsorg Oslo KF vektlegger kompetanse i alle nivåer i organisasjonen, både hos ledere og
medarbeidere. Vi velger å benytte Lais definisjon av kompetansebegrepet som består av fire
elementer:

Kunnskaper
Ferdigheter
Holdninger
Evner

Alle fire elementene må være tilstede for at en leder eller medarbeider har kompetanse.

Kvalitetsmål
Omsorg Oslo KFs visjon og virksomhetsidè  (viser til kap. 1.3.2.2 hvor dette er beskrevet)
operasjonaliseres gjennom våre fire overordnede kvalitetsmål:

Pleie- og omsorg: Beboerne opplever at de mottar rehabilitering, behandling og
omsorg av god kvalitet
Aktiviteter og kultur: Beboere skal ha tilbud om aktiviteter og mangfoldige
kulturarrangementer
Verdier og etikk: Beboerne opplever at de blir behandlet med respekt og verdighet
Kompetanse og kvalitet: Sykehjemmet har fagpersonell med hoy kompetanse, og har
høy kvalitet på sine tjenester

Vi har fullstendige og grundige tiltak for å sikre arbeide med å nå kvalitetsmalene. Målene er
målbare, og tiltakene er klare og tydelige og har klar ansvarsfordeling.  Viser til
Kvalitetsstrategi 2013-2016 hvor kvalitetsmålene er beskrevet (vedlegg nr. 2).

Vi skal arbeide systematisk og målrettet med målene på følgende måte:
Årlig lederkontrakt hvor målene står oppført
Månedlig skriftlig og muntlig statusrapportering på måloppnåelse innen budsjett,
handlingsplan, opplæringsplan og lederkontrakt fra avdelingsleder til institusjonssjef
Månedlig skriftlig rapportering på status måloppnåelse innen budsjett, handlingsplan,
opplæringsplan og lederkontrakt fra institusjonssjef til direktor
Institusjonssjef har månedlige møter med avdelingssykepleler
Direktør har møter med institusjonssjef åtte ganger per år



En av de viktigste oppgavene lederne har, er å "dra visjonen mot beboer-sengen". Med dette
mener vi at ledere skal gjøre visjonen forstått hos alle medarbeiderne, slik at de jobber etter
visjonen gjennom sine daglige arbeidsoppgaver. I praksis innebærer dette at hjelpepleieren
arbeider etter visjonen i sin daglige interaksjon med beboeren. Gjennom morgenstellet utfører
hjelpepleieren god omsorg, gjennom å ta seg god tid, snakke med beboeren, vise omsorg og
respekt. Under frokosten gjennomfører aktivitøren et "godt måltid". Dette innebærer at
frokosten er preget av ro og uten forstyrrelser, gode samtaler og et hyggelig måltid. Etter
frokost følges beboeren til dagens aktivitet. Denne kan være en felles aktivitet som f. eks
bingo eller sangstund, eller en individuell aktivitet. Dette er et eksempel på at vår visjon "God
omsorg — Aktiv hverdag- utøves av hjelpepleieren og aktivitøren i praksis.

Eksempel fra ved et av våre sykehjem:
Vi har gjennom flere år arbeidet målrettet og systematisk med å na våre kvalitetsmål
handlingsplan, tikak. ansvarliggjoring og sette tidsperspekt iv. Dette  har vi  uttbrt i samarbeid
med medarheiderne og deres representanter. Vi har giennorn 'flere år arbeidet målrettet og

:stematisk med å presentere resultatene fra behoer- og pårorendeundersakelsene.
Medarbeiderne og  deres  representanter er med på å utarbeide tiltak for å nå kvalite'si
85 % fornoydliet  (redlegg nr. I ».

Denne måten å arbeide etter, skal ideretbre iii kodivet svkehjern.

Medarbeiderundersøkelsen ved Ammerudlunden sykehjem i 2012 viser resultatet av Omsorg
Oslo KFs systematiske og målrettete arbeid etter virksomhetsovertakelsen av
Ammerudlunden sykehjem.
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kompetanse
Vi skal være en offentlig godkjent lærebedrift ved oppstart
Vi benytter det elektroniske kvalitetssystemet Kvalitetslosen ved
virksomhetsoverdragelsen
Vi skal ha ulike spesialsykepleiere som innehar spesialkompetanse, viser til  kap.
1.3.1.2  hvor dette er beskrevet
Vi skal ha 90 % faglærte i pleien innen utgangen av 2015
Medarbeidere skal ha kompetanse innen fagområdene ordinære plasser, skjermet
enhet, korttidsopphold og dagsenterplasser. Viser tilkvalitetsstrategi som viser
systematisk og målrettet kompetanseheving hos medarbeiderne  (vedlegg nr. 2)

Ledernes kjennskap til medarbeiderne tjenestentovelse
Ved nyansettelse skal leder foreta en kompetansekartlegging av alle nye medarbeidere. Vi har
egen kompetansekartlegging for nye  ledere. Viser ti1 Kvalitetsstrategi 2013-2016 hvor dette
er beskrevet (ved1egg nr. 2).  Dersom vi overtar driften av Rødtvet sykehjem, skal vi foreta en
kompetansekartlegging av medarbeidere og ledere innen 1 måned.

Ledere får kjennskap til den enkelte medarbeiders- og leders tjenesteutøvelse gjennom:
Årlige medarbeidersamtaler
Årlige lederkontraktssamtaler
Tilbakemeldinger fra den enkelte medarbeider
Tilbakemeldinger fra kollegaer
Ris og ros fra beboere og/eller pårørende
Avvik
Klager
Revisjoner/undersøkelser
Tilsyn
Egenkontroll

Omsorg Osio KF arbeider kontinuerlig og systematisk med kompetanseutvikling og
kvalitetsforbedring. Vår kvalitetsstrategi for perioden 2013 — 2016 beskriver dette  (vedlegg
nr. 2).  Formålet med kvalitetsstrategien er å sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse for å
kunne ivareta beboernes behov. Institusjonssjef er ansvarlig for kvalitetsutviklingen ved
Rødtvet sykehjem.

Kvalitetsstrategien inneholder opplæringsprogram for nyansatt:
Avdelingssykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier/helsefagarbeider
Assistent i pleien

Dette sikrer at ledere har kjennskap til medarbeidernes kunnskaper. Videre skal ledere ha
kjennskap til medarbeidernes ferdigheter. Dette sikrer ledere gjennom å gjennomføre
oppfølgingssamtale med den nyansatte medarbeideren etter 2 måneders ansettelse.
Medarbeideren får oppsatte arbeidsmål som skal oppfylles til oppfølgingssamtale etter 5
måneders ansettelse. Gjennom denne samtalen får medarbeideren nye arbeidsmål som skal



oppnås innen første medarbeidersamtale. 1 opplæringsperioden er det kontinuerlig og
systematiske samtaler mellom den nyansatte, leder og fadder slik at leder sikres god
kjennskap til medarbeiderens arbeidsutforelse.

Medarbeiderens evner blir også kjent gjennom opplæringsprogrammet og den systematiske
oppfølgingen av fadder og leder.

Det er uenighet om holdninger skal inngå i kompetansebegrepet, men vi mener at dette er
veldig viktig. Medarbeidernes holdninger er svært viktig innen pleie- og omsorgssektoren.
Leder sikrer medarbeiderens holdninger gjennom observasjon, fniordan medarbeideren
kommuniserer med beboere og pårørende, gjennom etiske refleksjoner, tilbakemeldinger (ris
og ros) fra kollegaer, beboere og parørende. Dårlige holdninger fremkommer også gjennom
avvik og klager.

Ansvarlig: Institusjonssjef og avdelingssykepleier

Ekse pel fra et av våre sykehjem:
Vi har god erfaring fra å jobbe systematisk med rekrutteringsprosessen, V i har gjennom fiere
ar fulgt opp nyansatte gjennom fadderordning og oppfolging av nyansatte etter 2 måneder og
5 måneder. Vi har benyttet en detaljert opplæringsplan for a sikre at nyansatte ffir den
kunnskapen vedkommende skal ha for a kunne gi beboerne god kvalitet på deres tjenester. Pa
denne maten har flere avdelingssykepleiere avdekket svakheter. som har medfort at vi har gitt
den nyansatte okt kunnskap innen Geriea og oppkering i tillitskapende tiltak etter 1 ov om
pasient- og brukerrettigheter kap. 4A.

Nodvendige raske tiltak for å bedre medarbeidernes tjenesteutovelse
Kvalitetsstrategien viser systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Strategien legger vekt på betydningen av
forbedringskunnskap, det vil si kunnskap om hva som skal til for å skape endring og om
endring faktisk fører til forbedring.

Forberede:  Vi erkjenner behovet, klargjor
kunnskapsgrunnlaget og forankrer forbedringsarbeidet
Planlegge:  Vi setter mål for det vi ønsker å oppnå,
kartlegger nåværende praksis og finner forbedringstiltak
Utfore:  Vi gjør det vi har planlagt
Kontroiler:  Vi undersøker om det vi gjorde virket som
vi ønsket
Standardisere og folge opp:  Vi standardiserer ny
praksis, sikrer videreføring og sprer forbedring

Når det avdekkes manglende kompetanse eller svikt i medarbeiderens eller lederens
tjenesteutførelse skal nærmeste leder straks sette i gang tiltak for å bedre dette. Nærmeste
leder skal avklare årsaken til nedsatt tjenesteutførelse. Ledere i Omsorg Oslo KF skal ha et
fremtidsrettet fokus. Dette innebærer at ledere skal forberede behovet for endring, Ledere skal
planlegge og utføre endringen. Institusjonssjef kontrollerer og følger opp de tiltakene som er
iverksatt.

Ansvarlig: Institusjonssjef og avdelingssykepleier



En sykepleier s at såret til en beboer ikke var stelt pa en uke. Det ble meldt avvik i
Kvalitetsiosen, dokumentert i Gerica og avddingssykepleier ble infbrmert. !nsttusjonssjcf og
lege ble informert. Samme dag undersokte avdelingssvkepleier årsaken til at såret ikke var
stelt. Arsaken skyldes uklar sårprosedyre i Gerica. En nyansall sykepleier hadde ikke god nok
kompetanse i Gerica. Avdelingssykepleier planla ekstra opplæring i dokumentasjonssystemet.
Fagutviklingssykepleier gjennomforte undervisningen samme uke. Avdelingssykepleier fulgte
opp og kontronerte sykepleierenS kunnskaper i Gerica. Avvrket ble lukket i Kvalitetslosen.

Sambandling mettom medisinsk ansvarlig lege og annet fagpersonell
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting og forskrift om en verdig
eldreotnsorg skal sikre at beboere i sykehjem får ivaretatt sine grunnleggende behov og sine
medisinske behov.

Det er viktig å ha gode rutiner for samhandling mellom medisinsk ansvarlig lege og annet
fagpersonell. Omsorg Oslo KF har rutine som beskriver samhandling mellom medisinsk
ansvarlig lege og annet fagpersonell, internt og eksternt. Hensikten er å sikre gode rutiner for
samhandling mellom medisinsk ansvarlig lege og annet fagpersonell, samt sikre forsvarlig
medisinsk oppfølging av beboere i sykehjem.

Våre rutiner for å sikre samhandling internt:
Sykepleier og lege skal ukentlig
gjennomføre legevisitt ved hver avdeling
Det gjennomføres previsitt
Følgende utstyr skal være tilgjengelig
under legevisitt: BT-apparat og stetoskop,
pulsoksymeter, urinstiks, temperaturmål,
ortoskop, engangshansker og skjema for
rekvirering av blodprøver
Helsepersonell skriver beskjeder til lege i
legemodulen i Gerica
Sykepleier er ansvarlig for å følge opp legens forordninger etter legevisitt. Dette
inkluderer endringer i legemidler, bestilling av blodprøver, observasjoner og målinger
Sykepleier skal sikre nødvendig medisinskfaglig bistand og utarbeiding av
kvalitetsplan, tiltaksplan
Lege skal utarbeide og godkjenne lister over medikamenter som sykepleiere kan gi
som eventuelt medisiner uten å konferere med lege først
Lege skal gi råd og veiledning om medisinske spørsmål til pårørende
Lege skal bistå sykehjemmets avdelinger i kvalitetsutviklingsarbeid, samt ha
undervisning for øvrige medarbeidere ved sykehjemmet
Hver 2. uke er det tverrfaglig møte hvor lege, fagutviklingssykepleier, sykepleier,
fysioterapeut og ergoterapeut motes for å drøfte tverrfaglige utfordringer

Våre  rutiner for å sikre samhandling eksternt:
Lege kontakter eksterne samarbeidspartnere i 2. linjetjenesten når beboere har behov
for medisinsk behandling utenfor sykehjemmet
Ansvarshavende sykepleier skal ved behov kontakte legevakttjenester utenom
sykehjemslegens arbeidstid

Det vises til  kap. 7.16 i kvalitelssystemet  hvor både prosedyre og fremgangsmåte er beskrevet



Legen skal delta i nettverksgruppen for sykehjemsleger hvor sykehjemslegene ved samtlige
sykehjem i Oslo deltar. Ved å delta i legenettverket, blir medisinskfaglige temaer belyst og
diskutert, noe som øker den faglige standarden.

Forsvarlig medisinsk oppfolging
Legen er medisinskfaglig ansvarlig for oppfølgingen og behandlingen av beboeren. Legen er
også medisinskfaglig rådgiver for institusjonssjef vedrørende legemiddelhåndtering. Legen
forordner og seponerer legemidler og henviser beboeren til medisinsk behandling som ikke
kan utføres på sykehjemmet. Sykepleier er ansvarlig for å følge opp legens forordninger.

Legen er ansvarlig for å sikre medisinsk oppfolging ved å:
Gjennomføre undersøkelse og etablere innkomstjournal for nye beboere
Gjennomføre ukentlige visitter på alle avdelinger
Gjennomføre årlig undersøkelse av hver enkelt beboer, dette dokumenteres i Gerica
Bistå avdelingene der det fortløpende meldes behov for legehjelp
Den medisinske behandlingen dokumenteres i Gerica
Gjennomfører samtale med pårørende ved innkomst og senere ved behov for
avklaringer vedrørende behandling av beboeren
Informere pårørende om beboerens sykdomstilstand
Registrere og rapportere beboerdata jfr. halvårlig prevalensundersøkelse

Oppfølging ved akutt kritisk sykdom:
Den medarbeideren som først observerer at et bistandsbehov hos en beboer øker på
grunn av akutt/kritisk sykdom, skal umiddelbart kontakte ansvarshavende sykepleier.
Sykepleier foretar en sykepleiefaglig vurdering, gjør observasjoner og kontakter lege.
Legen har det medisinskfaglige behandlings- og oppfølgingsansvaret. Legen avgjør
videre medisinsk behandling som skal følges opp av sykepleier.
Pårørende skal informeres straks om beborens tilstand og de skal tilbys samtale med
lege og/eller sykepleier.
Observasjoner, tiltak, behandling skal dokumenteres i Gerica. Det ‘,ises til  kap 7.21
kvalitetssystemet  hvor både prosedyre og framgangsmåte ivaretakelse av faglig
forsvarlig pleie og oppfølging når en beboers bistandsbehøv øker er beskrevet.

Vi har utarbeidet skriftlige medisinske prosedyrer som er godkjent av lege. Et par eksempler
på medisinske prosedyrer er; mistanke om DV (dyp venetrombose/blodpropp),
hyperglykemi (høyt blodsukker ved diabetes mellitus), akutt dyspnoe (pustebesvær) og
mistanke om hjerneslag. Det vises til vedlagte medisinske prosedyrer. Sykepleierne bruker
disse prosedyrene som et oppslagsverk. Institusjonssjef og avdelingsleder har fått
tilbakemelding fra flere sykepleiere som har uttalt de kjenner til prosedyrene og er veldig
fornøyd med dem. Dette gir en ekstra trygghet for sykepleierne. Disse prosedyrene sikrer at
beboerne får  en  faglig oppfølging ved akutt og kritisk sykdom.

Oppfølging terminalfasen
Omsorg Oslo KF har prosedyre som sikrer at beboeren får en livsavslutning i samsvar med
eget ønske og livssyn, samt med respekt og en profesjonell holdning fra medarbeidere.
Prosedyren skal sikre at beboerne ved sykehjem i Omsorg Oslo KF får en verdig
livsavslutning, i henhold til lovverket og etiske prinsipper. Den skal også sikre at pårørende
blir ivaretatt før-, under- og etter dødsfallet. I kvalitetsplanen avtales det om beboeren ønsker



aktiv medisinsk behandling ved alvorlig sykdom. Dette sikrer medbestemmelse, og gjør at det
kan være lettere for pårørende å respektere beboerens egne ønsker.

Lege  og sykepleier har samtale med beboer og/eller pårørendes ønsker om videre behandling.
Dette dokurnenteres i Gerica. Det er viktig at medarbeidere legger til rette for å ivareta
beboerens eksistensielle behov, blant annet gjennom samtale med prest eller person fra et
annet trossamfunn da sykehjemmet er livssynsnøytralt. Det vises til  kap 7.19 og vedlegg li
kvalitetssystemet  hvor både prosedyrer og framgangsmåter er beskrevet.

Ansvarshavende sykepleier og avdelingssykepleier skal kontinuerlig vurdere økt bemanning
og bruk av fastvakt slik at beboeren ikke skal være alene. Vi skal trekke inn annen
kompetanse ved behov, dette kan være prest, legevaktslege eller vurdere sykehusinnleggelse.
I utgangspunktet er målet å unngå unødvendige sykehusinnleggelser fordi dette ofte er til det
beste for beboeren.

Vi skal igangsetter intravenøs væskebehandling på sykehjemrnet for å kunne unngå
unødvendige sykehusinnleggelser. Samtidig er det viktig at det kontinuerlig vurderes
sykehusinnleggelse hvis beboeren har behov for behandling som ikke sykehjemmet kan gi.
Lege har fortløpende samtaler med beboeren og pårørende. Når beboeren går inn i
termjnalfasen, vektlegges palliativ sykepleie — lindrende behandling.

Sikre beherskelse av norsk språk
Gode språkferdigheter er viktig i kommunikasjon til eldre på sykehjem. Beboere på sykehjem
har ofte nedsatt språkforståelse på grunn av nedsatt hørsel, nedsatt evne til å forstå og oppfatte
hva medarbeiderne sier. Beboerne har ofte nedsatt evne til å uttrykke seg muntlig overfor
andre mennesker. God språkforståelse og god kommunikasjon gir god kvalitet. Omsorg Oslo
KFs mål er at beboerne på Kødtvet sykehjem skal forstå hva vi som medarbeidere sier til dem.

Det stilles krav om dokumentasjon på norsk
grunnskole, bestått muntlig og skriftlig norskprøve
nivå 3 eller tilsvarende ved alle ansettelser. Ved
nyansettelse av en medarbeider på høyskolenivå,
krever vi Bergenstesten eller tilsvarende. Dersom vi
oppdager svakheter blant faste medarbeidere etter
virksomhetsoverdragelsen, skal dette følges opp av
nærmeste leder. Kompetansehevende tiltak skal
iverksettes.

Kompetansehevende tiltak
Det er flere tiltak vi skal igangsette for å heve kompetansen på norsk: Tilby språk-kurs, søke
Vox-midler, søke OU-midler, ha fadderordning samt oppfordre til å lese norske aviser og
bøker. Fagutviklingssykepleier og kvalitetssjef i Omsorg Oslo KF forplikter seg til
systematisk å foreta stikkprøver i Gerica ved å lese det som dokumenteres. Dersom det viser
seg at den skriftlige dokumentasjonen ikke tilfredsstiller Omsorg Oslo KFs krav til
språkkompetanse, skal det gis undervisning og veiledning til den/de ansatte som ikke har
tilfredsstillende språkkunnskaper. Omsorg Oslo KF skal etterspørre dokumentasjon som
finnes på Rødtvet sykehjem i dag.

Ansvarlig: Institusjonssjef og avdelingssykepleier



F ksem
Norskkunnskaper: Det kreves av aUe våre medarbeidere at de skal ha norskkunnskap
på nivå 3 eller tilsvarende (muntlig- og skriftligt. Vi hadde sVy medarbeidere som gikk
pa kombinert språk- o datakurs
Vi har utarbeidet og arrangert et kurs/semnar for våre fremmedkulturelle
medarbeidere som gav dem innsyn og kompetanse i norske tradisjoner, kjente norske
menn og kvinner, kjente norske sanger m.m. Seminaret har btitt en suksess. En av våre
sykepleier med fremmedkulturelt bakgrunn viste sine nye ferdigheter ved å synge
Nidelven på et arrangement i den tidligere omtalte herregruppen

Kompetanse og utvikling
Demens
Omsorg Oslo KF mener det er viktig at alle som jobber på sykehjem har en basiskunnskap om
demens. Dette gjelder medarbeidere ved alle avdelinger da det er demente beboere/pasienter
på alle avdelinger, med unntak av noen plasser for mentalt klare beboere. Vi har utarbeidet
opplæringsplan for 2014  (vedlegg nr. I).  Det er spesielt satt fokus på opplæring

Demens
Kommunikasjon med demente
Etiske refleksjonsgrupper
Eldreomsorgens ABC — fordypning demens

Basiskunnskapen må tilpasses de ulike
profesjonene. Ansatte med fagutdanning skal
gjennomgå Eldreomsorgens ABC. Studiegruppene
er tverrfaglige og ledes av fagutviklingssykepleier. Faglærte har fordypning innen fagområdet
demens som beskriver hva demens er og de vanligste sykdommene som forårsaker demens,
samt behandlingstiltak av medisinsk og miljømessig art:

Demens og Alzheimers sykdom
Andre demenssykdommer og utredning
Demens og synshemning
Demens og hørselshemming
Demens hos døve
Yngre personer med demens
Demens hos personer  med  utviklingshemning
Etiske utfordringer
Behandlingstiltak ved dernens
Pårørende til personer med demens
Aktiviteter
Måltidene som aktiviteter, musikk
Bevegelse og avspenning
Godt bomiljø
Organisering av tilbud til personer med demens.

Ansatte uten helsefaglig danning skal gjennomgå Eldreomsorgens ABC — basiskunnskap i
demens. Denne gruppen omfatter blant annet pleieassistenter, kultur- og aktivitetspersonell
uten helsefaglig utdanning og merkantilt personale. Studiegruppene er tverrfaglige og ledes  av
fagutviklingssykepleier. Målet er at ansatte uten helsefaglig utdanning skal ha nødvendig
basiskunnskap som trengs for å forstå samhandling med andre, og de psykologiske og
biologiske prosessene som ligger til grunn for aldring:



Kommunikasjon
Innføring i psykologi
Personlighet og utvikling
Om følelseslivet
Mestring og forsvar
Anatomi og fysiologi
Aldringsprosessen
Hygiene
Ernæring
Etikk og holdninger.

Grunnkurs for leger innen fagområdet demens: Demenssykdommer, diagnostikk og
behandling

Omsorg Oslo KF har i sin kvalitetsstrategi for perioden 2012 — 2016 beskrevet hvordan vi
systematisk hever den spesialiserte formelle kompetansen hos ansatte  (vedlegg nr. 2).

Omsorg Oslo KF jobber systematisk og målrettet med utdanning, opplæring og
kompetanseheving av medarbeiderne i foretaket. Vi skal ta imot lærlinger innen helsefag for å
sikre rekruttering.

Samand1ir ronndn
Samhandlingsreformen handler om: Rett behandling — på rett sted til rett tid.
Samhandlingsreformen berører sykehjemmet pa flere områder. Vi skal sammen med
medarbeiderne, deres representanter og pårørende samarbeide for å møte kravene til
Samhandlingsreformen. Brukermedvirkning, samhandling med pårørende og pasientenes
tilbakeføring til hjemmet i samarbeid med bydel er beskrevet andre steder i dokumentet, slik
at dette blir ikke beskrevet på nytt i dette kapittelet.

Omsorg Oslo KF anser følgende områder som særdeles viktige ved Rødtvet sykehjem:
Utskrivingsklare pasienter fra sykehus:

Ledige korttidsplasser skal belegges samme dag
Ledige langtidsplasser skal belegges senest innen 2 virkedager

Behandling på Rødtvet sykehjem:
Enkelte prosedyrer og behandlinger som tidligere ble utført på sykehus, skal utføres på
Rødtvet sykehjem som f. eks:

Intravenøs væskebehandling
Intravenøs antibiotikabehandling
Intravenøs ernæring
EKG

Kompetanse hos helsepersonell:
Systematisk og målrettet kompetanseheving hos helsepersonell, viser til
Kvalitetsstrategi 2013 - 2016  (vedlegg nr. 2)



Informasjonsflyt
Faste tverrfaglige møter
Epikrise fra sykehus skal alltid følge med når beboer/pasient kommer fra sykehus
Epikrise og sykepleierapport skal alltid følge med beboer/pasient ved
sykehusinnleggelse, overflytting til annen helseinstitusjon eller tilbakeføring til
hjemmet
Gi god informasjon til beboer/pasient, evt. til pårørende hvis beboer samtykker til
dette eller mangler samtykkekompetanse

Faglig utvikling av tjenestene sammen med ansatte,
beboere og parorende
Omsorg Oslo KFs kvalitetsstrategi for perioden 2013 —

Systematisk kvalitetsutvikling
Opplæring av nyansatte
Kompetanseutvikling
Opplæring
Prosjekter

ansattes representanter,

2016 beskriver  (vedlegg nr. 2):
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Kvalitetsutvikling gjennomføres på bakgrunn av:
Beboernes behov
Brukerundersøkelser
Parørendeundersøkelser
Medarbeiderundersøkelser
Pårørendemoter
Klager og avvik

KVALITET

Behov for faglig utvikling kan oppstå når beboernes behov endrer seg, og medarbeiderne ikke
innehar kompetanse for å møte dette behovet. Endret behov kan oppstå underveis under
oppholdet ved Rødtvet sykehjem, eller når det kommer en ny beboer til sykehjemmet. Det kan
f. eks være at det kommer en beboer som bruker respirator, slik at medarbeldere har behov for
økt kompetanse. Systematisk kvalitetsutvikling er også opplæring, undervisning og
veiledning.



Systematisk videreutvikling av kvallitet i samarbeid med beboere og pårørende
Beboere og pårørende er med på å utvikle tjenesten gjennom å delta i beboer- og
pårørenderådet og gjennom pårørendemøter. Beboere og pårørende sier hva de er fornøyd
med. Dette kan de gjøre gjennom samtaler med ansatte, gjennom klager eller i de årlige
bruker- og pårørendeundersøkelser. På bakgrunn av disse skal vi arbeide med
kvalitetsutvikling på utvalgte områder. Vi skal opprette et beboer- og pårørende råd. Dette
skal bestå av to beboerrepresentanter, to pårørenderepresentanter og ledes av institusjonssjef.
Det skal være 4 møter i året. Agendaen for møtet er å fa tilbakerneldinger fra beboere og
pårørende om hva vi kan gjøre bedre for beboerne på Rødtvet sykehjem. Dette er
brukermedvirkning gjennom direkte kommunikasjon direkte til institusjonssjef Vi har god
erfaring med beboerråd fra Lindeberg omsorgssenter, og ønsker å videreføre dette arbeidet på
Rødtvet sykehjem.

Systematisk videreutvikling av kvalitet i samarbeid med ansatte og deres representanter
Ansatte er i stor grad med på kvalitetsutvikling. Dette gjøres blant annet gjennom
medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelsen. I den årlige medarbeidersamtalen er noen
av temaene kvalitetsutvikling og faglig utvikling for den enkelte medarbeider. Resultater fra
medarbeiderundersøkelsen vil også legges til grunn for videre kvalitetsutvikling.

Vi jobber systematisk med kvalitetsutvikling og faglig utvikling av tjenestene. Det blir årlig
utarbeidet handlingsplaner og opplæringsplaner. Rødtvet sykehjems opplæringsplan og
handlingsplan utarbeides blant annet på bakgrunn av ansattes medarbeidersamtaler og
resultater fra medarbeiderundersøkelsen.

Vår metode er at disse skal baseres på:
Bottom up: Fra den enkelte ansatte
Top - down: Fra direktør, strategisk plan, politiske føringer
Interessenter: Beboere, pårørende, fagforeninger

Ved å arbeide på denne måten far vi frem viktige synspunkter og innspill fra de som er
nærmest beboeren.

elper heboer



Ansatte ved sykehjem i Omsorg Oslo KF skal i størst mulig grad involveres i utarbeidelse av
nye prosedyrer og rutiner. Rutiner og prosedyrer blir tatt opp på postmøter, samt at det blir
gitt skriftlig informasjon.
Systematisk kvalitetsutvikling skjer gjennom:

Nye prosedyrer blir behandlet i AMU/MBU hvor ansattes representanter deltar
Medarbeidernes representanter er fast deltaker i sykehjemmets kvalitetsutvalg
Arbeidsgrupper benyttes som metode, hvor medarbeidere er representert
Kvalitetsforbedringer skjer på bakgrunn av avvik fra medarbeidere,
medarbeiderundersøkelser, klager, beboer- og pårørendeundersøkelser eller gjennom
lover og forskriller fra myndighetsorganer. Dette behandles i kvalitetsutvalget
HMS — runder

Det viser til  IIMS - systemet hvor dette er beskrevet. Det sentrale element i kvalitetsarbeid er å
ha et system for dokumentasjon som videreformidler ulike kvalitetselementer til alle
medarbeidere som har kontakt med beboeren. Fagutviklingssykepleier har et overordnet
fagansvar for utvikling av kvalitetssystemet som revideres kontinuerlig.

Utvikling av kvalitet gjennom internkontroll, egenkontroll og kvalitetsutvalg er beskrevet i

innledningsvis i dette punktet, og i kvalitetssystemet kap. 1 som omhandler oppbygging av
kvalitetssystemet i Omsorg Oslo KF.

Tillitsvalgt deltar i sykehjemmets kvalitetsutvalg som jobber systematisk med
kvalitetsutvikling. Vi skal opprette et Arbeidsmiljoutvalg og Medbestemmelsesutvalg som er
partssammensatt. Utvalgenes medlemmer er likt fordelt mellom arbeidsgivers representanter
og medarbeidernes representanter.

Ansvarlig: Institusjonssjefog avdelingssykepleier

Leder som rollemodell og "pådriver".
Omsorg Oslo KF har fem lederprinsipper:

Våre lederes viktigste oppgave er å være gode rollemodeller og inspiratorer for sine
for sine medarbeidere
Våre lederes hovedfokus skal alltid være organisasjonens visjon, verdi og målsettinger
Våre ledere skal være synlige og skal påse at medarbeideres arbeid, engasjement og
deltakelse blir sett og verdsattl
Våre ledere skal være tilgjengelig for alle medarbeidere
Våre ledere skal lede avdeling/sykehjem innenfor den tildelte økonomiske ramme

Viser til kap. 3.4 i kvalitetssystemet.



Opplæring og kompetanseheving er et samspill mellom ledere og fagutviklingssykepleier. For
oss er lederrollen svært viktig i vårt målrettede og systematiske kvalitets- og
kompetansearbeid. Trygge, engasjerte og tydelige ledere er en forutsetning for vår
ledelsesfilosofi i Omsorg Oslo KF.

God ledelse av sykehjemmet handler om hva vi faktisk gjør, viser i handling, ikke kun det vi
sier. Hva vi mener med dette, har vi beskrevet nærmere nedenfor.

En "pådriver" og engasjert leder:
Å være en "pådriver" handler om engasjement

Er aktiv deltagende, både på egen avdeling og for hele sykehjemmet
Er synlig og bryr seg om beboere og ansatte
Gjør "det lille ekstra" for fellesskapet
Er entusiastisk og en inspirator for sine ansatte

Forskning viser at mennesker som er motivert og engasjert skaper bedre resultater. Å være en
engasjert leder betyr at man aktivt jobber mot målet, og visjon og våre verdier ligger  til grunn
for vårt engasjement. Som leder skal man være en inspirator for sine ansatte. En god leder må
kunne motivere medarbeiderne, og se den enkelte medarbeider i helhetsbildet. Engasjement
kan vises gjennom å vite hva det er som motiverer den enkelte ansatte, hva er "gulroten" og
"hva brenner han/hun for"?

Motivere og involvere
En viktig del av lederrollen er å motivere medarbeiderne, og få dem med seg, det vil si "å gå i
samme retning".

Vi skal involvere medarbeiderne i systematisk kvalitetsutvikling
gjennom:

Starte med lederne
Arbeidsgrupper er viktig for å endre holdninger
Medarbeiderne må medvirke for å få til en varig endring
Læringsnettverk - lære mens man gjør noe

Vi skal fremme forbedring gjennom å motivere og involvere medarbeidere. Vi skal motivere
og involvere medarbeiderne i utvikling av kvalitet på tjenestene ved Rødtvet sykehjem.
Medarbeiderne må få et "eierforhold" og ha lyst til å arbeide med systematisk
kvalitetsutvikling. Dette skal vi gjøre gjennom å spørre medarbeiderne hvilken opplæring og
kompetanseheving de har behov for. Disse behovene danner grunnlaget for sykehjemmets
opplæringsplan. Vi skal tilrettelegge for at medarbeiderne kan ha "mini — prosjekter" som f.
eks innen håndhygiene, aktiviteter, fysisk aktivitet.



En trygg leder:
For å kunne være en "pådriver", må lederen også være trygg i lederrollen.

Vet når han/hun trenger å søke råd, hjelp og veiledning
Stoler på sine medarbeidere og delegerer oppgaver
Tør å ta opp ubehagelige saker, episoder og ikke akseptabel atferd

En trygg leder skaper ro i organisasjonen, både for medarbeiderne, beboere og pårørende. En
trygg leder erkjenner når han/hun mangler kompetanse, og søker råd og hjelp. En trygg leder
delegerer arbeidsoppgaver til ansatte. En god leder tar opp ubehagelige saker, og sier tydelig i
fra ved ikke akseptabel atferd.

Eksempel på en trygg leder fra et av vare sykettiern:
En avdelingssykepleier overhorer to medarbeidere snakke hoyi om en beboer i stuen. Flere
heboere, samt en parorende overhorte hva de snakker om. Avdelingssykepleieren tar
medarbeiderne inn på sitt kontor og sier at det ikke er akseptabelt at de snakker om andre
behoere på stuen da dette er brudd på taushetsplikten. Parorende sender klage til
avdelingssykepleieren hvor de krever at medarbeiderne ikke kan jobbe ved avdelingen etter
denne episoden. Avdelingssykepleier opplever at dette har hun verken kompetanse eller
personalhillmakt til å avgjore. klun kontakter nærmeste overordnede Eår a be om råd og
veiledning.

En tydelig leder:
Ser den enkelte medarbeider
Følger opp sine medarbeidere
Stiller krav til sine medarbeidere ihht lover, forskrifter, prosedyrer og regler

En tydelig leder "ser" hver enkelt medarbeider, ser den enkeltes behov. Den enkelte
medarbeider skal føle seg verdsatt som medarbeider. En tydelig leder følger opp sine
medarbeidere og stiller krav til deres arbeidsinnsats. Det er viktig å gi konstruktiv
tilbakemelding, ros i andres påhør, og konstruktiv kritikk/tilbakemeldinger i enerom.

En god rollemodell:
Opptrer selv på samme måte som lederen ber sine underordnede om å opptre
Går foran som et godt eksempel
Fremheve sine underordnede fremfor seg selv
Er rettferdig og redelig

Rollemodeller har blitt beskrevet som individer hvis handling, personlig stil og spesielle
egenskaper er etterlignet og målt av andre.

Ekseml
ewn obser‘(



Psykososialt arbeidsmiljo
En leder er ansvarlig for å tilrettelegge for et godt psykososialt arbeidsmiljo. Det psykososiale
arbeidsmiljoet setter mennesket i fokus. Det handler om medarbeidernes forhold til arbeidet,
hvordan arbeidet påvirker mennesket og om menneskenes tbrhold til hverandre på jobben. Et
godt psykososialt arbeidsmiljo bor kjennetegnes av kvaliteter som respekt. åpenhet, tillit, god
kommunikasjon og samarbeidsvilje. Et godt psykososialt arbeidsmiljo fremmer samarbeid,
endringsevne og effektivitet, samtidig som det bidrar til mindre fravær og mindre turnover.

Ledere skal legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø på folgende måter:
Skape en åpenhetskultur: Ledere skal ta seg tid til å prate med de medarbeiderne, og
gjøre noe med problemene medarbeiderne måtte oppleve. God kommunikasjon er en
forutsetning for å lykkes godt i oppfølging og tilrettelegging der det er behov for det
Medarbeidersamtale: Ledere skal gjennomføre årlige mål- og utviklingssamtaler som
et ledd i Omsorg Oslo KFs systematiske kompetanse- og medarbeiderutyikling.
Ledere skal følge opp mål, sterke og svake sider hos medarbeiderne, hvordan deres
samarbeid fungerer, og hvordan samarbeidet på avdelingen fungerer. Samtalen skal
munne ut i en utviklingsplan for medarbeideren
1A-avtalen: Avtalen tar sikte på å bidra til å fremme et mer inkluderende arbeidsliv til
det beste for den enkelte arbeidstaker og arbeidsplassen. Vi skal kontakte NAV for råd
og veiledning slik at sykefraværet kan forebygges og/eller reduseres
Ekstern hjelp: Ledere kan kontakte bedriftshelsetjenesten som kan være rådgivere og
støttespillere i arbeidet med å skape gode arbeidsforhold
AKAN: Ledere skal følge våre AKAN - rutiner for oppfølging av medarbeidere med
rusproblemer.
Årlige arbeidsmiljoundersøkelser: Omsorg Oslo KF gjennomfører årlige
medarbeiderundersøkelser. Ledere plikter å følge opp dissesystematisk, og sette i gang
tiltak for de områder hvor det finnes forbedringsområder

Trivsel, velferd og nærvær
Et godt arbeidsmiljo handler om hvordan medarbeideren har det på jobb. Dersom
medarbeideren trives på jobb, er dette positivt for arbeidsmiljoet i avdelingen.

Vi skal benytte metoden "Arbeidsglede" for å kartlegge trivselen på avdelingen. Metoden går
ut på å få medarbeiderne til å fokusere på det som fungerer godt, samtidig som vi o\ erfører
det som er bra til mindre fungerende områder.

Trinn for trinn:
Dialog om temaer som gir arbeidsglede
Felles oppsummering
Dialog om temaer som kan forbedres og forslag til tiltak
Prioritere temaer vi ønsker å forbedre
Handlingsplan



s for a utvikle ledere pa ulike nivaer for a fylle kravene ledelse?
Lederseminar for ledere ved Rødtvet sykehjem med følgende tema:

Omsorgs Oslo KFs visjon, verdier og målsetting
Omsorg Oslo KFs overordnede kvalitetsmål
Omsorg Oslo KFs ledelsesfilosofi
Hva legger lederne i begrepene god rollemodell og tydelig lederskap?
Hvordan kan jeg som leder være hjelpsom overfor mine ansatte?

Lage handlingsplan for Rødtvet sykehjem. Denne baseres på
medarbeiderundersøkelser, brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser og samtaler
og tilbakemeldinger fra medarbeiderne ved Rødtvet sykehjem
Lederutvikling skal være et sentralt tema på Handlingsplanen for 2014 og 2015

Kompetanseheving av ledere på ulike nivåer
Kompetansekartlegging
Samtlige ledere skal ha lederutdanning. Dersom noen ikke har dette, skal dette tilbys,
jamfør Omsorg Oslo KFs kvalitetsstrategi  (vedlegg nr. 2)
Ledere skal alle nivåer skal som et minstekrav ha kompetanse innen:

Videreutdanning i ledelse
Konflikthåndtering og disiplinærsaker
Turnus, arbeidstidsbestemmelser, ansettelses-, arbeids- og lønnsforhold, ferie
Arbeidskontrakter, ansettelser
IA-avtalen
Gerica
"Den vanskelige samtalen"
Samtykkekompetanse, tillitskapende tiltak og bruk av tvang
HR systemet i Oslo kommune

Viser for øvrig til  kap. 5.6 i HMS - systernet  hvor det i kompetansekartleggingsskjernaet vises
hvilken kompetanse som stilles til avdelingsledere.

Oppfolging av ledere
Lederne skal folges opp på alle nivåer i organisasjonen.

Institusjonssjef har ledersamtaler med avdelingssykepleiere hver måned med
statusrapportering fra avdelingssykepleier,  jamfor kvalitetssystemet kap, 11.1 vedlegg
nr. 2
Institusjonssjef har gjennomgang av arbeidsoppgavene i stillingsbeskrivelsen
Institusjonssjef og avdeIingssykepleiere har lederkontrakt som følges opp gjennom
ledersamtaler
Tilbys kurs og kompetanseheving etter behov

Dette N,iser at vi mener at oppfølging, veiledning, tilbakemelding og hjelpsomhet overfor sine
ansatte er viktig. Konsekvenser for ikke å oppfylle krav til god ledelse blir fulgt jamfør
personalreglement og personalhåndboka i Oslo kommune.

Vi mener at på denne måten vil ledere på alle nivåer utvikle et konsist og tydelig lederskap
som bidrar til god kvalitet gjennom oppfølging, veiledning, tilbakemelding og hjelpsomhet
overfor sine medarbeidere ved Rødtvet sykehjem.



Medarbeiderundersøkelsen fra 2012 ved Ammerudlunden sykehjem dokumenterer
medarbeidernes fornøydhet med nærmeste leder (resultatet er over gjennomsnitt i kommunene
på landsbasis):

Gir uttrykk for
hva som

forventes av
deg ijobben

Gir deg

tilstrekkelig

tilbakemelding
på den jobben

du gjør

Har innsikt i

den jobben du

gjør

Er lydhør
overfor dine

synspunkter

Tar spørsmålAlt i alt, i
om etikk på hvilken grad er

arbeidsplassen du fornøyd
alvorligmed din

nærmeste
leder

Sikre oppfølging av ledere
lnstitusjonssjef har månedlige oppfølgingsmøter med avdelingslederne som en del av hennes
oppfølging og kontroll. Institusjonssjef og avdelingssykepleier dokumenterer at oppfølging er
gjennomfort i statusrapporteringen. Det vises til  kap 11.1 inkludert vedlegg nr. 1 i
kvalitetssystetnet  hvor dette er beskrevet. Direktør i Omsorg Oslo KF har systematisk møter
med institusjonssjef hvor kvalitetsutvikling, faglig utvikling og internkontroll sikres.

På vår årlige ledersamling er alltid ledelse et av temaene som vi diskuterer. Rollemodell er et
område som vi drofter. Vi sikrer at leder er en "pådriver" ved at vi systematisk etterspør
resultater fra institusjonssjef og avdelingsledere. Ledere blir også målt og vurdert gjennom
årlige medarbeiderundersøkelser i Oslo kommune.



Eksempel fra et av våre sykehjem hvor leder var padriver for å implementere Omsorg
Oslo KEs visjon og verdier:

Visjonen God omsorg — aktiv hverdag er alltid med i utlysningsteksten til soknad på
ledige stillinger
Ny medarbeidere fikk tilsendt kontrakt med vedlegg: Osio kommunes etiske regler.
Okf's visjon, malsettinger og taushetsplikt som må signeres sammen med
arbeidskontrakten.
Drofting på ledermoter hvor visjon og implementering ble diskutert
Skriftlig inlb til postene om foretakets visjon og verdier
Plakat med visjon henger oppe i hver avdeling
Fellesmoter for medarbeidere
Seminar i ledergruppen tema: Hvordan implementere til hver medarbeider sa de blir
eiere av foretakets visjon og verdier
Temaet ble tatt opp på postmoter og det diskuteres hvordan visjon og verdier skal
overfores til praktisk arbeid pa postene
innarbeiding av oppgaver knyttet til dette i handlingsplan. rutinebeskrivelser.
kvalitetsperm m.m.
Oppfolging fra avdelingsleder og det som har blitt bestemt folges opp.
Institusjonssjefetterspurte resultater knyttet til beboer og brukerundersokelser og
avviksmeldinger.

Eksempel fra et av våre sykehjem hvor ledere var rollemodeller ift Servieeerklæring
parorende og hoflighetsregler for beboere:

Erklæringene ble presentert på et ledermote hvor det diskuteres eventuelle endringer
og hvordan disse skulle implementeres
Deretter ble det avholdt seminar tbr alle medarbeidere hvor disse dokumentene ble
presentert og redigert. Sporsmalet var: -Kan vi holde det vi lover i erkkeringeneT'
Vi hadde et lederseminar hvor videre prosess ble diskutert. Lederne hadde på dette
tidspunkt blitt eiere av dokumentene og var motiverte til å fore dette videre inn pa
postene
Ferdig utkast til servieeerklæring og hollighetsregler ble framlagt for postmotet og det
ble diskutert hvordan deue skulle gjennomfores på posten. hva som måtte endres i
arbeidsboker. hvor man skulle sette oppslag m.m. og hvem som hadde ansvaret tbr
ulike praktiske gjennomforinger. hvordan avvik skal rapporteres m.m.
Avdelingssykepleier fulgte opp om det man var blitt enige om ble etterfulgt og tok
dette opp med jevne mellomrom på rapport- og postmoter.
Institusjonssjef etterspurte resultater

Sikre faglig forsvarlige tjenester av god kvalitet i overensstemmelse med Omsorg Oslo
KFs internkontrolisystem
Arbeid med internkontroll og kvalitet er et prioritert område i Omsorg Oslo KF. Systematisk
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og Forskrift om
internkontroll i sosial- og helsetjenesten er styrende for Omsorg Oslo KFs verktøy i
kvalitetsarbeidet. Vi bruker egenkontroll som verktøy for å sikre vårt kvalitetsarbeid.

Omsorg Oslo KF har HMS system som sikrer at kravene til Forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter blir oppfylt. Det vises til vedlagt HMS perm hvor
disse prosedyrene ligger vedlagt. Årshjulet er et verktøy for systematisk kvalitetsutvikling og
kvalitetskontroll. Årshjulet viser hvilke kvalitetsoppgaver som skal utføres per måned.



Samtidig viser det hvem som er ansvarlig for oppgaven, samt leder skal dokumentere at
oppgaven er utført  (vedlegg nr. 16).

Vi skal benytte ulike metoder for å sikre at tjenestene som tilbys på Rødtvet sykehjem til
enhver tid er faglig forsvarlig og av god kvalitet:

Kvalitetslosen
Avvik og avviksbehandling
Egenkontroll
Kvalitetsutvalg
Internkontroll
Brukerundersøkelser
Pårørendeunclersøkelser
Medarbeiderundersøkelser
Beboer- og pårorenderåd
AMU og MBU
Klager
Farmasøytisk tilsyn
Tilsynsutvalget
Andre eksterne revisjoner

Forskrift om kvalitet i pleie - og omsorgstjenestene
For å løse de oppgaver som er nevnt i Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten har
Omsorg Oslo KF utarbeidet skriftlige prosedyrer. Disse skal sikre at beboerne får tilfredsstilt
sine grunnleggende behov. Viser til prosedyrer i  kvalitetssystemet kap.  7 hvor prosedyrer og
framgangsmåter er beskrevet:

Sikre av respekt for beboer
Sikre forutsigbarhet og trygghet for beboer
Sikre selystendighet, rettssikkerhet og styring av eget liv
Sikre tilstrekkelig og næringsrik kost
Sikre samvær, sosial kontakt og tilrettelagte aktiviteter
Sikre normal døgnrytme og et så normalt liv som mulig
Sikre mulighet for ro og skjermet privatliv
Sikre ivaretakelse av personlig hygiene og naturlige funksjoner
Sikre verdig livsavslutning
Sikre ivaretakelse av beboers egenomsorg
Sikre munnhygiene og tannbehandling
Sikre et godt og tilrettelagt tilbud til personer med demens

Forskrift om en verdig eldreomsorg
For å  løse  de oppgaver som er nevnt i Forskrift om en verdig eldreomsorg har Omsorg Oslo
KF utarbeidet skrifflige prosedyrer. Disse skal sikre at beboerne får en verdig, trygg og
meningsfull alderdom og inneholder følgende. Det vises til  kap 7 i kvalitetssystemet  hvor
både prosedyrer og framgangsmåter er beskrevet.

Innhold, kvalitet og inntakskriterier for tilbud om opphold i Oslosykehjemmene skal til en
hver tid ligge til grunn. Hensikten er å sikre at beboerens behov om opphold på sykehjem blir
ivaretatt.

Omsorg Oslo KF legger vekt på at det er beboerens behov som er styrende for hva
slags type plass vedkommende skal ha



Dersom en beboer har behov for en plass på et høyere omsorgsnivå, skal dette
dokumenteres av sykepleier og lege, for deretter å melde behovet til bydelens
bestillerkontor
Omsorg Oslo KF har en kontinuerlig og systematisk vurdering av beboerens
egenomsorgsnivå
Dersom beboeren utvikler somatisk sykdom og funksjonssvikt som utløser behov for
somatisk pleie, skal dette meldes
Beboer, pårørende/hjelpeverge informeres om at beboerens omsorgsnivå har endret
seg, og dette medfører flytting til annen type avdeling eller sykehjem. Dette gjøres i
dialog med beboer og pårørende, og det vektlegges et godt samarbeid i
overflyttingsprosessen.

Det vises til kap. 5.4 i kvalitetssystetnet hvor prosedyrene er beskrevet.

Internkontroll
Internkontroll betyr systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges,
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial-
og helselovgivningen. Det vises til kvalitetssystemet kap. 1.5.

Det blir foretatt en årlig gjennomgang av stillings- og arbeidsbeskrivelser. Dette for å
sikre at de er oppdaterte og at de er i overensstemmelse med ansvars- og
myndighetskravene. Utføres av institusjonssjef og direktør. Dersom disse endres, skal
de godkjennes i MBU
Direktør og institusjonssjef abonnerer på www.re elverk.no. Dette sikrer at nye lover,
samt endringer i lover er oppdater til enhver tid. Fagutviklingssykepleier vil undervise
om nye lover og forskrifter som er relevante
Ledere og verneombud skal ha kurs innen Helse-, miljø- og sikkerhet. Institusjonssjef
og avdelingsleder er ansvarlig for at ledere og verneombud har tilstrekkelig
kunnskaper og ferdigheter om HMS- arbeidet
Sørge for at ansatte i OKF har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter om fagfeltet og
om internkontroll. Ansattes kompetanse kartlegges i kompetansekartleggingsskjemaet
(viser til HMS - systemet), HR-systemet og gjennom årlige medarbeidersamtaler.
Opplæringsplan utarbeides årlig på bakgrunn av gap mellom ansattes kompetanse og
beboernes behov, samt endrede behov som oppstår f. eks gjennom nye lover,
forskrifter og retningslinjer. Ledere på alle nivåer utfører kompetansekartleggingen for
dem de leder
Institusjonssjef og avdelingsleder bruker tilbakemeldinger fra beboere og pårørende til
forbedringer. Resultater fra beboer- og pårørendeundersøkelser og klager behandles i
sykehjemmets kvalitetsutvalg. Det utarbeides handlingsplaner på forbedringsområder
Institusjonssjefog avdelingsleder utarbeider Risiko- og sårbarhetsanalyser der det er
fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av krav. Dette gjøres i samarbeid med
verneombud
Institusjonssjef og avdelingsleder skal gjennom avviksmeldinger utvikle, iverksette,
kontrollere og forbedre nødvendige prosedyrer for å rette opp og forebygge feil og
avvik
Direktør skal etterspørre oppfølging og gjennomgang av sykehjemmets internkontroll
gjennom institusjonssjefens lederkontrakt

Bruk av Praktiske Prosedyrer i Sykepleie (PPS) kvalitetssikrer den faglige standarden på de
prosedyrer som sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere benytter. PPS kan klippes inn i
beboernes tiltaksplaner i Gerica, noe som letter og kvalitetssikrer den faglige utøvelsen av



sykepleietjenesten til beboerne. Det er utarbeidet prosedyrer for å oppfylle vilkårene i
Forskrift om Kvalitet i pIeie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting og Forskrift om en verdig
eldreomsorg (verdighetsgarantien). Det vises til kap. 71 kvalitetssystemet hvor både
prosedyrer  og  framgangsmåter er beskrevet.

Egenkontroll
Egenkontroll er en svært viktig del i kvalitetsforbedringsarbeidet. Prosedyrer for egenkontroll
er beskrevet i kap. 1.6 i kvalitetssystemet. Egenkontroll som begrep innebærer at
virksomhetsutøvere selv skal kontrollere at virksomheten følger de regler som styrer
virksomheten.

Internrevisjonen behandler saker som f. eks:
HIVIS
Dokumentasjon
Legemiddelhåndtering
Lov om pasient- og brukerrettigheter kap 4 og 4A
Risiko- og sårbarhetsanalyser

Egenkontroll innebærer:
Egenkontroll innebærer at Omsorg OsIo KF seiv skal kontrollere at Rødtvet sykehjem
følger de regler som styrer sykehjemmet
Oslo Omsorg KF foretar i tillegg internrevisjon ved å bruke metodene
stikkprøvekontroll, samtaler og intervjuer med medarbeidere for å sikre at lover og
retningslinjer blir fulgt ved virksomheten
Det blir skrevet rapport fra internrevisjonen som leveres direktør
Direktør følger opp avvik blant annet gjennom institusjonssjefens lederkontrakt

Det vises til kap.  1.5, kap, L6 og kap. 11.2 i kvalitetssystemet hvor både prosedyrer og
framgangsmåter er beskrevet.

Omsorg Oslo KF skal benytte flere metoder til internkontroll. Vi skal benytte stikkprøver.
Dette skal gjennomføres ved at institusjonssjef og kvalitetssjef uanmeldt gjennomforer
stikkprøvekontroll. Et eksempel kan være i forhold til legemiddelhåndtering:

Er det dokumentert signering for gitte medikamenter
Er det opNitt effekt av gitt eventuell medikament



Er det dokumentert temperatur i medisinrom og kjøleskap

En annen metode som skal benyttes er samtaler og intervjuer med utvalgte ansatte ved
Rodtvet sykehjem. Dette blir gjennomfort av institusjonssjef og ansatt fra administrasjonen.
Et eksempel kan være i forhold til prosedyrer i kvalitetspermen:

Kjennskap til rutinene for legemiddelhåndtering
Er tiltaksplanen i Gerica ajourfort
Er du kjent med Lov om pasient- og brukerrettigheter kap 4 og 4A
Har avdelingssykeplejer fulgt deg opp jamfør IA-avtalen

Referat fra internrevisjonen sendes direktør. Forbedringsarbeid implementeres i
institusjonssjefens lederkontrakt.

Hyppighet av egenkontroll:
Omsorg Oslo KF forplikter seg til å ha to årlige egenkontroller ved Rødtvet sykehjem:

Vårsemester: Egenkontroll HMS
Høstsemester: Egenkontroll kvalitet
Andre tidspunkt: Dersom Oslo Omsorg det gjennom sin egenkontroll, klager, alvorlige
avvik, beboerundersøkelser, pårørendeundersøkelser, medarbeiderundersøkelser,
kvalitetsrevisjon, ulike eksterne tilsyn eller andre omstendigheter avdekkes store og
alvorlige feil og mangler ved Rødtvet sykehjem, skal vi ha oftere egenkontroll
Egenkontroll utføres av kvalitetssjef ved Omsorg Oslo KF

Områder for egenkontroll
IIMS: Innen 1. juni hvert år skal det gjennomføres egenkontroll innen HMS - området.
Omsorg Oslo KF skal ha ulike områder hvert år. Hvilke område ‘i skal prioritere, avhenger av
klager, alvorlige HMS - avvik, avvik på arbeidstidsbestemmelser, resultat fra
medarbeiderundersøkelser, ulike eksterne tilsyn (f. eks Arbeidstilsynet) eller andre
omstendigheter avdekkes store og alvorlige feil og mangler ved Rødtvet sykehjem. Endringer
i lovverk, f. eks endringer i IA-avtalen er også en faktor som vi skal vektlegge for å
kontrollere oss selv om ansatte ved Rødtvet sykehjem folger disse endringene.



Kvalitet: Innen 1. desember hvert år skal det
gjennomføres egenkontroll innen kvalitet -
området. Omsorg Oslo KF skal ha ulike
områder hvert år. Hvilke område vi skal
prioritere, avhenger av klager, alvorlige avvik,
beboerundersøkelser, pårørendeundersøkelser,
medarbeiderundersokelser, kvalitetsrevisjon
(f. eks helseetaten), ulike eksterne tilsyn
(f. eks kommunerevisjonen), saker fra
Helsetilsynet, eller andre  omstendigheter  avdekkes store og alvorlige feil og mangler ved
Rødtvet sykehjem. Legemiddelhåndtering, Lov om pasient- og brukerrettigheter kap 4 og 4A
og dokumentasjon i Gerica er områder som skal prioriteres i 2014 og 2015.

Konkrete eksempler for gjennomforing
Stikkprover:  Omsorg Oslo KF skal benytte stikkprøver som en av metodene for egenkontroll.
Dette skal gjennomføres ved at kvalitetssjef gjennomfører stikkprøvekontroll. Egenkontrollen
skal planlegges i god tid før gjennomføringen. Før egenkontrollen skal det utarbeides en liste
over hva vi skal undersøke Kvalitetssjef har på forhånd fastsatt hvilke områder som skal
kontrolleres. Et konkret eksempel er stikkprøve-kontroll innen dokumentasjon i Gerica. Det
skal lages et skjema over områdene som skal kontrolleres som følges. Eksempel på skjema
som skal benyttes ved stikkprøvekontroll ift dokumentasjon og journalføring ligger vedlagt
(vedlegg nr. 17).  Stikkprøvene skal bearbeides, systematiseres og det skal skrives en rapport.
Funnene skal være på avdelingsnivå, slik at det er enkelt for avdelingsleder og institusjonssjef
å følge opp den enkelte avdeling.

Santuder og intervjuer:  Omsorg Oslo KF skal også benytte samtaler og intervjuer med
utvalgte ansatte ved Rødtvet sykehjem som en annen metode. Dette skal gjennomføres  ved  at
kvalitetssjef gjennomfører samtaler og intervjuer med utvalgte ansatte. Egenkontrollen skal
planlegges i god tid før gjennomføringen. Kvalitetssjef har på forhånd fastsatt hvilke områder
som skal kontrolleres. Et konkret eksempel er samtaler og intervjuer innen
legemiddelhåndtering. Før egenkontrollen skal det utarbeides en intervjuguide. Eksempel på
skjema som skal benyttes ved samtaler og intervju ift legemiddelhåndtering ligger vedlagt
(vedlegg nr.I8).  Svarene skal bearbeides, systematiseres og det skal skrives en rapport.
Funnene skal være på avdelingsnivå, slik at det er enkelt for avdelingsleder og institusjonssjef
å følge opp den enkelte avdeling.

Ansvarlig for gjennomføring av egenkontroll: Kvalitetssjef i Omsorg Oslo KF

Kvalitetsutvalget
Sykehjemmets kvalitetsutvalg skal bestå av institusjonssjef, avdelingssykepleier, lege,
fagutviklingssykepleier, ansattrepresentant og kNalitetssjef.

Kvalitetsutvalget behandler saker som
Resultater fra tilsyn og revisjoner
Beboer- og pårørendeundersøkelser
Klager og avvik
Interne prosedyrer
Risiko- og sårbarhetsanalyser

Referat fra møter i kvalitetsutvalget sendes direktør.



Kvalitetsutvalget har fem møter per år, eller oftere ved behov, Utvalget er rådgivende for
institusjonssjef. Forbedringsarbeid implementeres i lederkontrakten. Viser til  kap. 1.6 i
kvalitetssystemet  hvor dette er beskrevet.

Kvalitetssystemet Kvalitetslosen
Omsorg Oslo KFs kvalitetssystem må implementeres
for ansatte på Rødtvet sykehjem. Ansatte må få et
- eierforhold" til dette slik at det blir et "levende"
system som er innarbeidet i tjenesten. Omsorg Oslo KF
har kjøpt det elektroniske kvalitetssysternet
Kvalitetslosen. Dette innebærer at alle prosedyrer og
rutiner innen kvalitet og HMS ligger i dette systemet. I Kva
tillegg skal det rapporteres avvik gjennom
Kvalitetslosen.

AS

Avvik og avviksbehandling
Dette gjør avviks status kan følges fra den som melder avviket. I tillegg vil direktør i Omsorg
Oslo KF ha en oversikt over hvor avvikene oppstår og følge opp dette med institusjonssjef.
Dette var viktig for oss å anskaffe dette kvalitetssystemet da ansatte ved Rødtvet sykehjem
allerede  er  kjent med dette kvalltetssikringsverktøyet. Ansatte må likevel forhoide seg til
endrede rutiner og prosedyrer da de ikke lenger følger Sykehjemsetatens rutiner og
prosedyrer. Dette krever ny implementering. Målet med implementering er å få til en
atferdsendring, dvs. kvalitetssystemet er "levende" og er en innarbeidet praksis i tjenesten.

Lederforankring skjer ved at institusjonssjef og direktør får fram alle motforestillinger og
identifisere barrierer og suksesskriterier.

Bruker -, pårørende - og medarbeiderundersøkelser
Omsorg Oslo KF har årfige bruker-, pårørende- og medarbeiderundersøkelser. Vi følger disse
undersøkelsene i regi av Oslo kommune. Brukerundersøkelsen er for samtlige beboere, og vi
forplikter oss til å legge forholdene til rette slik at de som ønsker å delta, skal få anledning til
dette. Vi forplikter oss også å legge forholdene til rette for at  pårørende  skal kunne delta i
henhold til rammen som er fastsatt av Oslo kommune. Vi forplikter oss også å legge
forholdene til rette for at ansatte skal kunne delta i medarbeiderundersøkelsen.

Når resultatene foreligger, skal vi fortsette å jobbe med det vi er  gode  på (bevaringsområder),
samtidig skal vi jobbe ennå mer på de områdene hvor vi ikke er så gode
(forbedringsområder). Vi skal utarbeide en handlingsplan med klare mål, tiltak, hvem som er
ansvarlig, samt tidsfrist. Dette skal være et "levende dokument". Det vil si at det biir brukt
systemetisk, etterspurt, og avdelingssykepleier og institusjonssjef skal dokumentere
resultatene til direktør i Omsorg Oslo KF.



Rapporter fra farmasøytisk tilsyn, tilsynsutvalget og andre eksterne revisjoner ses på som en
positiv faktor i vårt systematiske internkontrollsystem. Resultater fra disse ti1synene tas opp i
sykehjemmets kvalitetsutvalg. Det blir videre satt i gang mål og tiltak i sykehjemmets
handlingsplan. Denne blir systematisk fulgt opp fra direktør gjennom lederkontraktsamtaler.

Ansvarlig: Institusjonssjef

Rutiner for legetniddelhandtering
Rutiner for legemiddelhåndtering oppfyller kravene til
Forskrift for legemiddelhåndtering for virksomheter og
helsepersonell som yter helsehjelp. Rutinen beskriver
ansvarsforholdene slik at rolleansvaret er tydelig for alle.
En viktig del av oppfølgingen av rutinene, er
dokumentasjon for å sikre at rutinen etterleves i praksjs.
Samtlige medarbeidere som deltar i
legemiddelhåndteringen, signerer at de har lest og forstått
gjeldende prosedyrer for legemiddelhåndtering.
Som et ledd i at prosedyren er implementert og kvalitetssikret, skal det bli gjennomført en
risiko- og sårbarhetsvurdering  med  etterfølgende handlingsplan. De1 vises til kap. 12 i
kvalitetssystetnet hvor rutiner for legemiddelhåndtering ved sykehjem i Omsorg Oslo KF er
beskrevet.

Identifisering knyttet til svikt i rutinen for legemiddelhåndtreing
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har iverksatt den nasjonale sikkerhetskampanjen

trygge hender" 2011 - 2013 som har som målsetting å redusere komplikasjoner i
forbindelse med legemiddelbehandling i sykehjem. Som beskrevet i prosedyren, skal det
foretas legemiddelgjennomgang. Det er beskrevet hvordan dette blir utfort.

Sjekkliste for legemiddelgjennomgang leveres legen i forkant av
legemiddelgjennomgangen
Vi benytter Start-og-stopp kriteriene som ble utarbeidet i pasientsikkerhetskampanjen.
Denne er en veifeder for sykepleiere og hjelpepleiere
Helsedirektoratet har utgitt "Veileder om legemiddelgjennomganger" som beskriver
en systematisk fremgangsmåte for å gjennomføre legemiddelgjennomganger, noe som
kvalitetssikrer den enkelte beboers legemiddelforbruk for å ivareta effekt og sikkerhet
Sykepleier skal videreformidle endringer i legemiddelbehandlingen til øvrig personell,
samt at legemiddeldosetter blir korrigert
Beboer og evt. pårørende skal informeres om legemiddelgjennomgangen

Det vises til kvalitetssystemet kap. 11.3 og vedlegg nr. 1. nr 2 og nr 3.



Omsorg Oslo KFs rutiner for legemiddelhåndtering oppfyller kravene til Forskrift for
legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Det vises til
kap. 12 i kvalitetssystemet  hvor rutiner for legemiddelhåndtering ved sykehjem i Omsorg
Oslo KF er beskrevet.

Rutinen beskriver ansvarsforholdene slik at rolleansvaret er tydelig for alle
En viktig del av oppfølgingen av rutinene, er dokumentasjon for å sikre at rutinen
etterleves i praksis
Samtlige medarbeidere som deltar i legemiddelhåndteringen, signerer at de har lest og
forstått gjeldende prosedyrer for legemiddelhåndtering
Som et ledd i at prosedyren er implementert og kvalitetssikret, skal det bli gjennomført
en risiko- og sårbarhetsvurdering med etterfølgende handlingsplan
Institusjonssjef har månedlige statusrapporteringsmøter med avdelingsleder hvor fast
tema blant annet er oppfølging av rutinen for legemiddelhåndtering. Det vises til
kvalitetssystemet kap. 11.2 vedlegg nr. 2.
Det skal bli utført egenrevisjon foretatt av Omsorg Oslo KF
Rapporten fra farmasøytisk tilsyn blir behandlet i Kvalitetsutvalget ved sykehjemmet.
Referat sendes direktør i Omsorg Oslo KF. Resultatet fra farmasøytisk tilsyn blir alltid
sendt Sykehjemsetaten når denne foreligger
Kopi av rutinens skriftlige dokumentasjon leveres institusjonssjef for å sikre at
prosedyren etterleves. Det er ekstern revisjon ved farmasøytisk tilsyn ved
tilsynsfarmasøyt

Opplæring er viktig. Omsorg Oslo KF gjennomfører grunnkurs og repetisjonskurs i
legemiddelhåndtering for hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Det gjennomføres også
oppfriskningskurs for sykepleierne. Slike kurs gjentas hvert år. Det vises for øvrig til
opplæringsplanen (vedlegg nr. I).

START- og STOPP kriterier
Omsorg Oslo KF forplikter seg til å benytte START- og STOPP kriteriene ved Rødtvet
sykehjem, viser o2så til vårt  kvalitetssystem kap. 11.3.  Den nasjonale
Pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender" gjennomføres i helsetjenesten i perioden 2011
— 2013. Ett av innsatsområdene er riktig legemiddelbruk i sykehjem.
Pasientsikkerhetskampanjen har forslag om ulike verktøy, og START- og STOPP kriteriene
er ett av disse verktøyene som kan benyttes

START:  Viser en oversikt over legemidler som bør vurderes hos personer over 65 år, fordelt
på ulike tilstander og hvor det ikke foreligger kontraindikasjoner. Tilstandene deles opp

Hjerte- og karsystemet
Luftveiene
Sentralnervesystemet
Fordøyelsessystemet
Muskel- og skjelettsystemet
Hormonsystemet



STOPP:  Viser en oversikt over foreskrivninger av legemidler som potensielt er
uhensiktsmessige for personer over 65 år. Tilstandene deles opp

Hjerte- og karsystemet
Sentralnervesystemet og psykofarmaka
Fordøyelsessystemet
Luftveiene
Muskel- og skjelettsystemet
Urogenitalsystemet
Hormonsystemet
Legemidler som øker fallrisiko hos personer med falltendens
Analgetika
Dobbelforeskrivning

Ansvarlig: Institusjonssjef og lege

Rutiner for forebygging og oppfolging av sar
Forebygging av trykksår er et av målene i pasientsikkerhetskampanjen. Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten har iverksatt den nasjonale sikkerhetskampanjen "I trygge
hender" 2011 - 2013 som har som mål å bedre pasientsikkerheten i Norge.

Forebygging av trykksår
Pasientsikkerhetskampanjen har utarbeidet en tiltakspakke for forebygging av trykksår for
sykehus og sykehjem. Alle beboere skal vurderes med tanke på risiko for trykksår innen tre
dager når de kommer inn på sykehjem. Hos beboere som er i risikosonen, skal følgende tiltak
gjennomføres:

Beboere skal ha trykkfordelende utstyr/underlag
Huden skal daglig undersøkes
Det skal utarbeides skjema for stillingsforandring og aktivitet
Ernæringsstatus skal kartlegges og vurderes. Ernæringsplan skal utarbeides
Beboere og evt, pårørende skal medvirke i planlegging og gjennomforing av
trykksårforebyggende tiltak
Ved utskrivning eller innleggelse i annen helseinstitusjon, skal det skriftlig informeres
om forebyggende tiltak



Valg av type trykkfordelende utstyr og innkjøp av dette, skal
foretas i samarbeld mellom sykepleier og ergoterapeut. Dette
skal iverksettes snarest. Hjelpepleier og/eller sykepleier skal
daglig undersøke huden, og iverksette trykkforebyggende tiltak.
Dersom beboeren ikke er mobil og bevegelig, skal beboeren ha
hjelp til å endre stillingsleie etter oppsatt skjema. Det skal
dokumenteres når stillingsleie er endret. Sykepleier skal i
samarbeid  med !ege  vurdere beboerens ernæringsstatus, og
iverksette tiltak dersom beboeren er feil- og/eller underernært.
Beboer og evt. pårørende skal medvirke i disse tiltakene. Vurderinger, observasjoner og tiltak
skal dokumenteres i Gerica.

Oppfølging av sår
Oppfølging av sår er sykepleierens og legens ansvar. Det er ulike typer sår:

Kroniske  sår
Diabetiske sår
Arterielle sår
Venøse sår
Trykksår
Brannsår
Operasjonssår

Sårene skal behandles ulikt ut fra hvilke type sår beboeren har. Følgende faktorer skal alltid
kartlegges og vurderes:

Risikofaktorer: Røyking, diabetes, høyt blodtrykk, alder, vekt og allmenntilstand
Symptomer
Sårbeskrivelse: Lokalisert, dybde, omkrets, utseende, lukt, granulasjon, nekrose
Utredning
Behandle bakenforliggende årsaker
Lokalbehandling
Supplerende behandling: God ernæring, smertelindring, aktivitet, kompresjon (venøse
leggsår),  operativ behandling

Opplæring av medarbeiderne er viktig, både i forhold til å forebygge sår og å behandle og
følge opp sår. Målgruppen for opplæring er lege, sykepleiere, ergoterapeut og
hjelpepleiere/helsefagarbeidere.

Sykepleier er ansvarlig for å utarbeide tiltaksplan i Gerica. Denne skal inneholde beskrivelse
av såret, behandling, tiltak, prosedyrer for sårstell, daglige observasjoner. Det skal tas bilde av
såret hvor en linjal ligger ved siden av slik at sykepleier og lege kan følge utviklingen av såret
(bedring eller forverring). Beboer, evt. pårørende skal medvirke i behandlingen. Trykksår blir
målt gjennom objektive kvalitetsindikatorer som gjennomføres i Oslo kommune. Resultatet av
disse blir behandlet i sykehjemmets kvalitetsutvalg, og eventuelle tiltak om forbedring blir
iverksatt. I tiflegg gis det undervisning til ansatte i forebygging og behandling av sår,  jamfor
opplceringspkin (vedlegg nr. 1). Det vises til Kvalitetssystemet kap. 11.3  hvor dette er
beskrevet.



Medarbeiderundersøkelsen fra 2012 ved Ammerudlunden sykehjern dokumenterer vårt arbeid
innen kompetanse og utvikling.

Tror du brukerne er Lærer du noe nytt Legger din

fornøyd med

tjenestene fra din
arbeidsplass

gjennom jobben din arbeidsgiver til rette

for
kompetanseutvikling

som er viktig for

jobben sin

Har du nødvendig
kompetanse for å

utføre dine
arbeidsoppgaver

Mestrer du jobben

ut fra de
forventningene som

stilles til deg

Pasientsikkerhetskampanjen "11 trygge hender"
Vi spør alltid: "Hva hindrer oss i å nå målene i Pasientsikkerhetskampanjen?" På bakgrunn
av dette lager vi en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Når vi skal vurdere risiko- og sårbarhet i sykehjem, skal vi fokusere på både sannsynlighet og
konsekvenser. For å oppnå et mest mulig akseptabelt risiko- og sårbarhetsnivå, skal vi
iverksette sannsynlighetsreduserende tiltak eller forebyggende tiltak. På bakgrunn av dette,
utarbeides det en risikoanalyse med tilhørende handlingsplan. Dette gjøres på folgende måte:

Beskriv situasjonen
Hva kan gå galt? Skjer det sjelden eller ofte? Er det ufarlig efter farlig?
Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
Hvordan redusere konsekvensene dersom noe likevel skulle skje?
Kan risiko og sårbarhet sies å være på et akseptabelt nivå
Hvis ja - forsett som nå. Hvis nei — se nøyere på selve arbeidssituasjonen om hva som
eventuelt gå galt. Vurder de forebyggende tiltak

Det vises til kap. 3.8 og vedlegg nr 8 i helse, miljo og sikkerhetssystemet



SWOT analyse
Vi skal videre benytte oss av en SWOT — analyse
for å kunne arbeide systematisk for å nå
Pasientsikkerhetskampanjens målsettinger. SWOT
- analyse gir et godt utgangspunkt for å ta
beslutninger, og er et nyttig verktøy for å
identifisere områder for forbedring da dette
verktøyet gir en rask oversikt over styrker og
svakheter på Rødtvet sykehjem. SWOT står for:

Styrker (strenghts)
Svakheter (weakness)
Muligheter (opportunities)
Trusler (threats)

Vi ser dette som viktig slik at vi rask setter inn tiltak der dette er nødvendig. Fremgangsmåten
er:

Setter opp Pasientsikkerhetskampanjens mål
Lag firefelts tabell på store ark. Gjennom idedugnad lar vi ansatte komme med sine
momenter og synspunkter som de plasserer i den ruten/kvadranten de ønsker
Lag en prioritert liste i hver rute/kvadrant
Vi tar utgangspunkt i de sterke sidene og videreutvikler disse
Vi tar utgangspunkt i de svake sidene og gjennomfører forbedringsprosesser og tiltak

Pasientsikkerhet
Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten har iverksatt den nasjonale
sikkerhetskampanjen trygge hender"
2011 - 2013 som har som mål å bedre
pasientsikkerheten i Norge. Flere av kampanjens innsatsområder er særlig relevante for
sykehjem:

1.Forebygging av trykksår:
Pasientsikkerhetskampanjen har utarbeidet en tiltakspakke for forebygging av trykksår for
sykehus og sykehjem. Alle beboere skal vurderes med tanke på risiko for trykksår innen tre
dager når de kommer inn på sykehjem. Hos beboere som er i risikosonen, skal følgende tiltak
gjennomføres:

Beboere skal ha trykkfordelende utstyr/underlag
Huden skal daglig undersøkes
Det skal utarbeides skjema for stillingsforandring og aktivitet
Ernæringsstatus skal kartlegges og vurderes. Ernæringsplan skal utarbeides
Beboere og evt. pårørende skal medvirke i planlegging og gjennomføring av
trykksårforebyggende tiltak
Ved utskrivning eller innleggelse i annen helseinstitusjon, skal det skriftlig informeres
om forebyggende tiltak

Dette dokumenteres i Gerica. Trykksår blir målt gjennom objektive kvalitetsindikatorer som
gjennomføres i Oslo kommune. Resultatet av disse blir behandlet i sykehjemmets
kvalitetsutvalg, og eventuelle tiltak om forbedring blir iverksatt. I tillegg gis det undervisning



til ansatte i forebygging og behandling av trykksår,  jamfor opplæringsplan (vedlegg nr 1).
Det vises ti1 Kvalitetssystemet kap. 11.3  hvor dette er beskrevet.

2. Forebygging av fall i helseinstitusjoner:
Alle beboere skal vurderes for risiko for fall innen tre dager når de kommer inn på sykehjem.
Hos beboere som er i risikosonen, skal følgende tiltak gjennomføres:

Tiltak for å forebygge fall dokumenteres i beboerens tiltaksplan i Gerica
Systematisk opplæring om fallrisiko og forebygging av fall og fallskader,  jamfir
opplæringsplan (vedlegg nr. I)
Ved utskrivning eller innleggelse i annen helseinstitusjon, skal det skriftlig informeres
om forebyggende tiltak:

Vi skal jobbe systematisk med forebygging av fall for beboere i sykehjem, blant annet ved å
benytte ulike sjekklister. Vi skal ha en tverrfaglig vurdering av beboere med hensyn til fall.
Fallrisiko og tiltak skal dokumenteres i Gerica. Fall blir målt gjennom objektive
kvalitetsindikatorer som gjennomføres i Oslo kommune. Resultatet av disse blir behandlet i
sykehjemmets kvalitetsutvalg, og eventuelle tiltak om forbedring blir iverksatt. I tillegg gis
det undervisning til ansatte i forebygging av fall.  Det vises til kvalitetssystemet kup. 11.3 og
vedlegg nr. 4 og nr 5.

3.Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter:
Lege og sykepleier skal alltid sikre at kateter legges inn på adekvat indikasjon. Indikasjon for
bruk av kateter skal være dokumentert i Gerica. Lege og sykepleier skal kontinuerlig vurdere
behovet og indikasjon. Opplæring i gjeldende prosedyrer knyttet til kateterisering blir gitt til
sykepleiere. Urinveisinfeksjon blir målt gjennom prevalensundersøkelsen som gjennomføres
av Folkehelseinstituttet to ganger årlig. Resultatet av disse blir behand let i sykehjemmets
kvalitetsutvalg, og eventuelle tiltak om forbedring iverksettes.  Det vises til kvalitetssystemet
kap. 11.3.

4.Behandling av hjerneslag:
Dette området er i følge Pasientsikkerhetskampanjen ikke definert som særskilt relevant
innsatsområde for primærhelsetjenesten. Likevel anser vi det som  et  viktig satsningsområde
da det er mange beboere  og  pasienter som får hjerneslag på sykehjem. Det er viktig å ha fokus
på dette da pasientene på korttidsavdelingen skal reise hjem til egen bolig. Samtidig er det
viktig at beboere på langtidsavdelingene får nødvendig behandling. Ved mistanke om



hjerneslag, skal vi beboer eller pasient skal ved mistanke om akutt hjerneslag innlegges på
sykehus innen 4 timer fra symptomdebut.

Dette dokumenteres i Gerica, Pårørende informeres. Det skal gis undervisning til ansatte i
symptomer, behandling og rehabilitering etter hjerneslag, jamfor opplæringsplan (vedlegg
nr. 1). Når beboer eller pasient kommer tilbake til Tåsenhjemmet, skal lege, sykepleier,
fysioterapeut og ergoterapeut ha tilstrekkelig kompetanse for rehabilitering etter hjerneslaget.
For å sikre dette, forplikter vi oss til å gi tilstrekkelig kompetanseheving innen dette fagfeltet.

5. Samstemning av legemiddellister:
Lege eller sykepleier skal fylle ut registreringsskjema første dag på kommer til Rødtvet
sykehjem. V i skal gjøre følgende tiltak:

Benytte registreringsskjema: for legemidler i bruk ved innleggelse, vises til
kvalitetssystemet kap. 11.3, vedlegg 6

Benytte registreringsskjema for legemidler i bruk ved utskrivning, jamfør
kvalitetssystemet kap. 11.3, vedlegg 7
Oppdatert og samstemt legemiddelliste skal følge med beboer/pasient ved innleggelse
i sykehus, eller polikliniske behandlinger
Oppdatert og samstemt legemiddelliste skal sendes til fastlege og hjemmesykepleie
hvis de skal koordinere legemiddelbruk hos pasienten

6.Riktig legemidclelbruk i sykehjem:
Viser til kap. 1.3.3.1 hvor vi har beskrevet dette.

Leders rolle og ansvar
Pasientsikkerhet er et lederansvar, noe som
innebærer at dette skal være forankret hos samtlige
ledere. Institusjonssjef og direktør i Omsorg Oslo
KF har det overordnede ansvaret for
pasientsikkerheten ved Rødtvet sykehjem.
Institusjonssjefens og avdelingssykepleierens rolle
er å se til at forbedringstiltak blir en del av det
daglige arbeidet. Dette gjøres ved at de verdsetter
og roser positive resultater av forbedringsarbeidet.
Institusjonssjef og avdelings leder støtter tiltak i forbedringsarbeidet. Institusjonssjef skal
sørge for at informasjon om gode resultater blir formidlet til alle avdelinger.

Ledelse av pasientsikkerhet må starte med at Omsorg Oslo KFs administrasjon må skaffe seg
en oversikt over hvordan arbeidet med pasientsikkerhet er forankret ved Rødtvet sykehjem.
Dette skal vi gjøre på følgende måte:

Undersøke antall sår de siste 6 måneder
Undersøke antall legemiddellister som er samstemt de siste 6 måneder
Undersøke antall feil og avvik i legemiddelhåndteringen de siste 6 måneder
Undersøke antall avvik og klager knyttet til sår og legemiddelhåndtering
Analysere resultatene for objektive kvalitetsindikatorer de siste 12 månedene



Omsorg Oslo KF skal iverksette en del tiltak for ledelse av pasientsikkerhet:

1. Pasientsikkerhet skal være et mål i Omsorg Oslo KFs strategiske plan
Utarbeid og prioriter ulike tiltak
Fastsett hvem som er ansvarlig for hvert tiltak
Sett tidsfrist for når tiltaket skal være fullført

2. Ledere på alle nivåer skal vise lederskap for pasientsikkerhet
Pasientsikkerhet er tema i ledermøter
Delta i pasientsikkerhet ved å snakke med medarbeiderne
Pasientsikkerhetstiltak skal behandles i Rødtvet sykehjems kvalitetsutvalg

3. Ha systematisk fokus fra direktør i Omsorg Oslo KF
Direktør skal vise tydelig støtte for tiltak og resultater for å nå målene

4. Etablere og folge opp målinger
Resultater fra objektive kvalitetsindikatorer og andre målinger skal behandles
kvalitetsutvalget
Klager og avvik skal behandles i kvalitetsutvalget
Institusjonssjef skal informere ansatte om resultatene av pasientsikkerhetsarbeidet
Tverrfaglige sikkerhetsmoter (lege, sykepleier, hjelpepleier og fysioterapeut) fire
ganger per år per avdeling. Hensikten er å drofte uønskede hendelser, tiltak for å
redusere risiko, samt evaluere tiltak

5. Etablere kompetanse i pasientsikkerhet og systematisk kvalitetsforbedring
Nøkkelpersonell skal ha kompetanse om forbedringsmetoder
Ledere på alle nivåer skal ha kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid

Ansvarlig: Institusjonssjef, avdelingssykepleier og lege

ivai

Ernæring
1 kvalitetsplanen skal beboeren medvirke til hvordan han/hun ønsker å ivareta sine
grunnleggende behov innen ernæring. Viser til  kap. 7.2 inkludert vedlegg nr. I i
kvalitetssystemet  hvor prosedyren for kvalitetsplan er beskrevet. Det er viktig at beboeren selv
kan bestemme over sin egen hverdag og måltider. Kvalitetsplanen ivaretar dette. Denne kan
eventuelt også utarbeides sammen med pårørende. Beboerens primærkontakt har ansvaret for
å sikre hans/hennes grunnleggende behov. Dette er beskrevet i  kap. 7.1 og vedlegg nr. I i
kvalitetssystemet.

Nattfaste
Omsorg Oslo KF har utarbeidet et ernæringshjul som viser nattfasten. Tidene som er oppgitt
er fleksible. Dersom beboerne ønsker mat til andre tider, forplikter vi oss til å imøtekomme
dette. Det skal i tillegg tilbys nattmat til de beboere som er våke på natten. Dersom beboerne
ønsker frokost før kl 09, skal det tilbys en brødskive eller yoghurt når de ønsker dette.
Senaftensmat kan være en brødskive, frukt eller youghurt. I tillegg skal det gis to
mellommåltider til de beboere som er i fare for- eller er underernærte.



Identifisering av beboere som er i risiko for underernæring
Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring er forende
for å kartlegge hvilke beboere som er i fare for eller er underernærte. Alle bebocre
på Rødtvet sykehjern skal få vurdert sin ernæringsstatus innen en uke etter at de flytter inn på
sykehjernrnet. Dokumentasjon og ernæringsstatus skal være en del av legens kliniske
undersøkelses- og behandlingstilbud ved Rodtvet sykehjern. Dette medfører at samtlige nye
beboere skal bli undersøkt av lege og vurdert ernæringsmessig. Samtlige beboere veies ved
innskriving og deretter en gang i måneden. Funnene følges opp i samarbeid med lege. Ved en
eventuell vektnedgang, skal legen vtirdere undersøkelses- og behandlingsmåter. Omsorg Oslo
KF benytter ernæringsskjemaet MNA. Funn, undersokelses- og behandlingsmater
dokumenteres i Gerica. Det skal vurderes om det er behov for tannpleier eller tannlege. Det
vises til  kup 7.9 inkludert vedlegg nr. 1 i kvalitetssystemet  hvor prosedyrene er beskrevet.

Refleksjoner om årsaker til underernæring
Det kan være flere årsaker til underernæring. Den vanligste årsaken til underernæring er
sykdom hos beboeren. Underernæring kan også skyldes medisiner som beboeren bruker.
Noen medikarnenter har bivirkninger som gir nedsatt matlyst eller torre slimhinner i
munnhulen. Beboerens munn- og tannstatus kan også forårsake underernæring. Tannproteser
kan være gamle og ikke tilpasset beboerens munnhule. Ved vektreduksjon endrer også



munnhulen seg slik at tannproteser kan bli for store eller gnage i munnhulen. Generell
tannstatus kan være dårlig av flere grunner som darlig munnhygiene på grunn av demens,
dårlig tannstatus av egne tenner, manglende tannlegebesøk eller infeksjon i
munnhulenitannkjøtt som gjør at det er smerteffillt eller vanskelig å spise. Beboeren kan også
mangle tenner slik at hele eller deler av tyggefunksjonen er svekket.

Individuell ernæringsplan
Alle beboere på Rodtvet sykehjem som er i risiko for underernæring skal ha en individuell
ernæringspian med dokumentasjon om ernæringsstatus, behov, matinntak og måltettede tiltak.
Ernæringsplan skal inneholde: Mål og tiltak for behandlingen, beboerens energi- og
væskebehov/inntak, ordinert kost, spesielle dietter og hensyn (f. eks allergier), beboers ønsker
og matvaner, antall måltider, matvarer og drikkevarer, porsjonsstørrelse, tilrettelegging (f. eks
konsistens, hjelp til å spise), spisemiljø, hjelpemidler, tidsangitt oppfølging, samt eventuelle
endringer. Beboere med demens trenger små omgivelser. Andre tiltak er:

Utarbeid ernæringstiltak i tiltaksplanen i Gerica. Tiltakene evalueres kontinuerlig
Tilby ernæringsdrikker, kosttilskudd
Tiltaksplanen skal fylles ut med en beskrivelse av beboernes ønsker/behov ifht.
mat/drikke, inklusive hvor de forskjellige måltidene ønskes å inntas, og om det er
ønskelig med mat utenom de faste tidene. Innhente opplysninger fra pårørende ved
behov
Tilby ønskekost
Vurdere om det er behov for å kontakte ernæringsfysiolog

Ansvarlig: Avdelingssykepleier og lege

kompetanseheving
Rødtvet sykehjem har ulike avdelinger hvor beboerne har ulike behov. Dette innebærer at
medarbeiderne ved alle avdelinger skal ha en basiskompetanse om ernæring. I tillegg skal
ansatte ha spesiell kompetanse knyttet til den beboer/pasient gruppen de jobber med.
Medarbeiderne som arbelder ved skjermet enhet må ha annen kompetanse enn ansatte som
jobber ved korttidsavdelingen eller ved ordinære langtidsavdelinger.

Medarbeidere som arbeider med demente beboere, må ha kompetanse om kommunikasjon og
interaksjon med demente. De må også ha kompetanse innen miljøterapi for å  legge  til rette for
en god spisesituasjon. Dette handler blant annet om ro i spisesituasjonen, spisebord med
kontrastfarger, veiledning til å smøre brød, ikke bli irritert hvis den demente beboer spiser av
skjeen med syltetøy. Medarbeidere som jobber på korttidsavdelingen skal ha fokus på at
pasientene skal reise hjem, og fokuset er kartlegging, tilrettelegging ved bruk av ulike
hjelpemidler, eller undervisning.

Sykepleiere, hjelpepleiere og leger skal ha god kompetanse  innen  ernæring. Vi skal ha
undervisning i ernæring hos eldre. Vi skal kartlegge om denne kompetansen allerede finnes i
personalgruppen ved Rødtvet sykehjem, eller om vi skal leie inn en ekstern foreleser.
Undervisningen skal foregå etter denne planen:

1. Generell undervisning.  Målgruppen er sykepleiere, hjelpepleiere og aktivitetspersonell
Undervisning om prosedyren for ernæring
Det gode måltidet
Dietter og spesialkost
Ernæringsdrikker og kosttilskudd



Munn- og tannhygiene
Ernæring og demens

2. Underernæring:  Målgruppen er leger og sykepleiere
Undervisning om Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av
underernæring
Identifisering av beboere og pasienter som er i ernæringsmessig risiko
Årsaker til underernæring
Mini Nutrional Assessment
Underernæring og medikamenter

Vi har god erfaring i å ha ernæringskontakter ved hver avdeling, og dette skal vi viderefore til
Tåsenhjemmet. Disse skal ha ekstra kompetanse innen ernæring, samt folge opp
ernæringsarbeidet ved avdelingen.

Dokurnentasjon på oppfyllelse: Avdelingssykepleier skal månedlig dokumentere følgende til
institusjonssjef:

Er -beboers livshistorie" fylt ut? Hvis ikke, hvorfor?

Institusjonssjef har månedlige oppfølgingsmøter med samtlige avdelingssykepleiere hvor man
gjennomgår statusrapporteringen som avdelingssykepleierne har levert til institusjonssjef.
Dette dokumenteres skriftlig.  Det vises til kap 11.2 vedlegg nr 2 i kvalitetssystemet.

Termina Ifasen
I terminalfasen er det vanlig at beboeren reduserer væske- og matinntak. Lege skal vurdere
beboerens ernæringsmessige tilstand. Det skal i tillegg være et samarbeid med pårørende om
oppfølging og behandling. Beboerens behov for ernæring skal også ivaretas i terminalfasen.
V i skal tilby ernæring og drikke så lenge beboeren er i stand til å svelge dette. Vi som ansatte
skal ha et klinisk blikk ved å lese beboerens signaler, mimikk, lukke munnen osv når vi tilbyr
mat og drikke. Lege og sykepleier skal alltid vurdere om det skal gis væske intravenøst. Lege
og sykepleier skal informere pårørende om fordeler og ulemper med å gi væske og ernæring i
terminalfasen. Det kan være følelsesmessig vanskelig for parorende å akseptere at det ikke gis
væske og ernæring. Vi skal gå i dialog og samarbeide med pårørende slik at denne fasen blir
god og verdig for både beboer og pårørende. I terminalfasen skal vi som ansatte samarbeide
med pårørende.

Forskning viser at sult forekommer sjelden de siste levedager, og at beboere i terminalfasen
ikke eller i liten grad opplever tørste som et problem. Beboere som er i stand til å drikke skal
alltid få tilbud om det. Det skal ikke gis væske per os (i munnen) til beboere som ikke er i
stand til å svelge. Beboere kan derimot være tørre i munnen. Dette skyldes oftere
medikamenter og at de puster med åpen munn, enn at det skyldes mangel på væske. Vi skal gi
godt og hyppig munnstell for å lindre munntørrhet og tørste.

Ansvarlig: Avdelingssykepleier og lege

Eksempel fra et av vare sykehjetn:
En parorende var engstelig, rrustrert og lei seg da hennes ektefelle korb i terminalråsen.

Sykepleier og primærkontakt brukte mye tid ti( å snakke med parorende, Vi inv iterre til nere

samtaler då det N,ar viktig at informasjonen b(e gjentatt. Dette var o så viktig tbr å ivareta den
parorende og gi henne tryggher om at hennes ekterelle ble godt ivardatt og ikk den omsorgen



og behandlingen han hadde behoy for. Nrorende ble filbudt å snakke med egen
medisinsk behandling. Etter denne samtalen ble hun trygg på at hennes ektefelle ikke rolte
smerte eller sult. I samtale etter dodsktllet ga parorende inntrykk av at hun og hennes ektefelle
var godt ivaretatt ved sykehjernmet.

Mat og matservering
Det skal være satt av god tid og det skal være ro under måltidene. Bordet skal dekkes pent og
ser innbydende ut. Det skal alltid være minimum en medarbeider tilstede ved servering av
måltider. Dette innebærer at medarbeideren skal  sitte ved bordet sammen med beboeren.  De
beboerne som trenger hjelp og veiledning i spisesituasjoner, skal få tilpasset hjelp til dette.
Medarbeiderne skal se til at beboerne får tilbud om påfyll av mat og drikke. Middag serveres
fra serveringsfat.

Måltider
Omsorg Oslo KF har prosedyre som skal sikre
forebyggefse av underernæring, ivareta individuelle behov
for diett-/spesialkost og sikre at beboerne får tilstrekkelig
næring og væske i forhold til fysiologiske behov. Maten
skal være av god kvalitet og pasientens ønsker om når og
hvor  måltidene skal irmtas, være styrende for
tilretteleggingen av de forskjellige måltidene. Prosedyren
skal også sikre at de beboere som trenger tilpassede hjelp
fra våre medarbeidere, får dette på en verdig måte, dvs, på en måte som ikke krenker den
enkeltes integritet og følelse av egenverd. Dette inkluderer også nok tid og ro til å spise. Det
vises til  kap 7.9 kvalitetssystemet  hvor dette er beskrevet.

Eks mpel fra et av vare sykehjem:
En beboer hadde problemer med a spise pas tidligere hjerneslag. Sykepleieven kartla
beboeren ved a bruke ernæringsskjemaet MNA. Dette viste at hun var underernært. I
samarbeid ined beboeren utarbeidet primærsykeplejer en tiltaksplan i Gerjea. Beboeren fikk to
ekstra maltider i t.illegg til matlijulet I t ilIc tikk hun ernæringsdrikker. Ergoterapeuten
foretok en ADE kartlegging som siste at beboeren hadde behov tbr hjelpemidler. Det ble
hcsiiltkjokkenredskap med storre gripetak slik at hun på egenhand kunne smore sine egne

odskiver. Beboerens emæringsstatus bedret seg og hun gikk opp i vekt.

Drikke
Det er viktig å se til at beboerne får tilstrekkelig drikke. Det er kjent at mange eldre
mennesker drikker for lite, slik at de er i fare for å bli dehydrert. Medarbeidere i vår
organisasjon skal ha god kompetanse innen dette fagfeltet slik at de setter i gang tiltak der det
er behov for dette. Eksempler på tiltak kan være å føre drikkelister for å kartlegge hvor mye
væske en beboer drikker i løpet av et døgn. Drikken skal serveres på en innbydende måte.
Vann skiftes ut ofte slik at det er kaldt og friskt. Drikken serveres fra et glass pyntet med en
appelsinskive. Onskedrikke serveres også. Det skal alltid stå kald drikke i kjøleskapet.

Eksempel pa frokostgrupper fra et av ire :ykehjem:
Det har vært mye fokus på tilpasset hjelp ved maltider og nok tid ogro til spise. Det er blant
annet innfort frokostgrupper. Tidligere ble det servert påsmurt nat, nå smorer de beboerne
som er i stand til det, maten selv til .rrokost. Medarbeidere sitter ned sammen med behoerne
under maltidene. Dette gir ro og tid. og det blir et hggelig malt kl i ir>gge omgivelser fOr
heboerne.



Skjennet enhet for dernente
Medarbeidere ved skjermet enhet for demente skal ha kompetanse om kommunikasjon og
interaksjon med demente. De må også ha kompetanse innen miljøterapi for å legge til rette for
en god spisesituasjon. Dette handler blant annet om ro i spisesituasjonen, spisebord med
kontrastfarger, veiledning til å smøre brød, ikke bli irritert hvis den demente beboer spiser av
skjeen med syltetøy. På Rødtvet sykehjem har flere beboerne diagnosen deinens, noe som gjør
at de er ekstra utsatt for underernæring. Manglende kunnskap, interesse og oppmerksomhet
hos helsepersonell er også en viktig årsak til underernæring. Det kan være at beboeren ikke
liker maten som serveres, beboeren får ikke den hjelpen han/hun trenger i spisesituasjonen.
Det kan skyldes lite tilrettelagt miljø rundt måltidene. Dette kan være mye uro blant andre
beboere, forstyrrende elementer som TV som står på i bakgrunnen, ansatte er ikke tilstede.

Spesielt på grunn av beboerens diagnose, forplikter vi oss til å ha et tett samarbeid med
pårørende for å ivareta beboerens grunnleggende behov, herunder behov for ernæring.
Omsorg Oslo KF ser på pårørende som beboerens "talsperson", slik at informasjon fra
pårørende skal ivareta beboerens interesser og behov.

Omsorg Oslo KF skal tilrettelegge tOr en verdig livsavslutning hvor både beboer o2 parørende
opplever trygghet og lindring av smerte og ubehag. Den siste tiden skal være preget av
trygghet og respekt. Miljøet rundt beboeren skal så langt det lar seg gjøre tilrettelegges for
beboerens og pårørendes ønsker.

Vi vektlegger at beboere har avgjørende inntlytelse over eget liv og livssituasjon. Dette sikrer
\ i at det i beboerens kvalitetsplan avtales om beboeren ønsker aktiv medisinsk behandling ved
alvorlig sykdom og ved livets slutt. Dette sikrer medbestemmelse i terminalfasen. Samtidig
kan det være enklere for pårørende å respektere beboerens egne ønsker. Vi som ansatte skal
legge til rette for å ivareta beboerens eksistensielle behov, blant annet gjennom samtale med
prest eller person fra et annet trossamfunn da sykehjemmet er livssynsnoytralt.

Omsorg Oslo KF har prosedyre som sikrer at beboeren får en livsavslutning i samsvar med
eget ønske og livssyn, samt med respekt og en profesjonell holdning fra medarbeidere. Det

vises til kap 7.19 og vedlegg log 7.19 i kvalitetssystemet hvor både prosedyrer og
framgangsmåter er beskrevet.

Ansvarshavende sykepleier og avdelingssykepleier skal kontinuerlig vurdere økt bemanning
og bruk av fastvakt slik at beboeren ikke skal være alene. Ved ventet dødsfall skal ingen
beboere dø alene. Vi skal trekke inn annen kompetanse ved behov, dette kan være prest,
legevaktslege eller vurdere sykehusinnleggelse. I utgangspunktet er målet å unngå
unødvendige sykehusinnleggelser fordi dette ofte er til det beste for beboeren.
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Oppfølging av det etiske og åndelige perspektivet i terminalfasen
Det er viktig at alle medarbeidere har stort fokus på
det etiske perspektivet i arbeidet med beboere i
terminalfasen. Helsearbeidere som sykepleiere,
hjelpepleiere, helsefagarbeidere og leger har egne
yrkesetiske retningslinjer som er styrende for deres
møte med beboerne. Det er viktig å imøtekomme
beboernes autonomi i terminalfasen. Legens
beslutning om livsforlengende behandling bør være
avklart med beboer ogieller pårørende før terminalfasen. Vi skal jobbe etter den nasjonale
veilederen for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos
alvorlig syke og døende som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2009. Det er viktig å sikre at
beboeren får en livsavslutning i samsvar med eget ønske/livssyn og med respekt og en
profesjonell holdning fra medarbeidere. Omsorg Oslo KF har utarbeidet en prosedyre som
skal sikre at beboere opplever en verdig livsavslutning i henhold til lovverket og etiske
prinsipper. Prosedyren skal også sikre at pårørende blir ivaretatt før under- og etter
dødsfallet.  Det vises til kap 7.19 vedlegg nr 1 i kvalitetssystemet hvor  både prosedyre og
fremgangsmåte er beskrevet.

Eksempel fra et av vare sykehjem:
En beboer hådde tidligere ikke noe onske for å snakke med prest. Vedkommende onsket aldri

delta i gudstjenester eller andakter som regelmessig ble arrangert pa sykehjemmet. Da
beboeren nærmet seg terminalfasen, sa hun til primærkontakten at hun onsket å snakkelned
en prest. Selv om dette var på kveldsvakt, ringte primærkontakten til sykehjemmets prest som
pa kort varsel kom til sykehjemmet og snakket med beboeren,

Behov for palliasjon
Palliativ behandling er behandling, pleie, omsorg for beboere med uhelbredelig sykdom.
Målet med palliasjon — lindrende behandling er å gi beboeren mest mulig livskvalitet. Hospice
filosofien ligger ofte til grunn for palliativ behandling. Dette gjelder for alle beboere, ikke kun
til kreftpasienter.

En god død blir ofte forbundet med frihet fra smerter.
Forskning viser at smerter hos eldre kan være et hinder
for å avdekke psykososiale og åndelige behov. Alle
beboere skal ha smertelindring i terminalfasen ved
Rødtvet sykehjem. Dette skal sikres ved at sykepleiere og
lege skal ha god kunnskap om smertelindring. Vi skal
benytte smertekartleggingsverktøyet Mobld 2 som egner
seg for beboere på sykehjem. Smerter er et vanlig
symptom hos døende. Mange er også plaget med tung
pust, kvalme, uro eller surkling i tuftveiene. De fleste doende har vansker med å svelge, det
være seg mat, væske eller tabletter. I tillegg har mange svekket bevissthet. Det betyr at vi
både skal ha medikamenter i beredskap dersom symptomer skulle oppstå, og andre måter enn
peroral tilførsel å administrere medikamentene på. Samtlige sykepleiere skal kunne gi aktuelle
lindrende medikamenter subkutant.



Vi vil alltid møte beboere med behov for god lindrende behandling på våre sykehjem. Vi
vektlegger at helsepersonell skal ha grunnleggende kompetanse inne lindrende behandling. I
grunnleggende palliasjon mener vi at helsepersonell skal ha kunnskaper innen:

Kartlegging og behandling av symptomer og plager
Informasjon til beboere og pårørende
Ivaretakelse av pårørende
Terminal pleie
Etterlattearbeid

Vi skal gjennomføre systematisk opplæring innen grunnleggende palliasjon.

Det skjer ofte endringer i beboernes respirasjon når beboeren blir mindre kontaktbar. Det kan
være en stor påkjenning for pårørende å oppleve dette. Sykepleier eller lege skal informere
pårørende om at det er vanlig at respirasjonen endrer seg, og at dette ikke gir plager til
beboeren. Dersom pårørende opplever dette negativt, skal legen vurdere å forordne
medikamenter som roer respirasjonen. Ansattes viktigste oppgave er å gi beboeren lindrende
behandling. En annen viktig oppgave er å kommunisere, vise omsorg og gi trygghet til
pårørende slik at både beboer og pårørende opplever en verdig livsavslutning.

Dersom Sykehjemsetatens prosjekt "Som ringer i vann" skal implementere nye sykehjem i
2014, ønsker vi at Rødtvet sykehjem deltar i dette prosjektet. Kvalitetssjef kjenner til dette
prosjektet, da det ble brukt som utgangspunkt i hennes masteroppgave.

Skjermet enhet for demente
Det kan være utfordrende å vurdere om beboere med demens, kognitiv svikt eller redusert
bevissthet er smertepåvirket. Medarbeidere må tilpasse sin lindrende behandling til beboere
med diagnosen demens. Dette handler om å observere nonverbale tegn som rynker i pannen,
agitasjon (verbal eller motorisk aktivitet, bevegelse, uro) eller stønning for å vurdere om
beboeren er smertepåvirket. Målet er å lindre.

Primærsykepleiemodellen er viktig slik at medarbeiderne kjenner beboerne godt, slik at det er
enklere å ha det kliniske blikket.

Beboere med demens er ofte ikke i stand til å uttrykke smerte på grunn av redusert
hukommelse og språkbeherskelse. Det kan medføre underdiagnostisering og mangelfull
smertebehandling. MOBID 2 er tilpasset beboerens hverdagssituasjon i sykehjem med vekt på
pleiepersonalets observasjon av smerteatferd relatert til:

Muskulatur, ledd og skjelett, under standardisert aktiv mobilisering
Smerteatferd relatert til indre organer, hode og hud

Når selvrapportering ikke er mulig hos beboere med alvorlig demens, er de avhengige av at
oss som helsepersonell og andre omsorgspersoner som har evne til å tolke verbale og ikke-
verbale tegn som uttrykk for smerte. Dette skal følges opp med tiltak for videre utredning og
behandling. Vi skal samarbeide med pårørende i terminalfasen da dette er spesielt viktig når
beboeren har diagnosen demens.

Ansvarlig: Institusjonssjef, avdelingssykepleier og lege



ivaretakelse av parørende i denne fasen
Lege og sykepleier har samtaler med pårørende angående behandling og lindring. Pårørende
kan ha mange spørsmål. Lege og sykepleier skal ta kontakt med dem, være tilstrede, gi
informasjon og svare på spørsmål som kommer. Det skal tilrettelegges for at pårørende skal
kunne være tilstede så mye de selv og beboeren ønsker. Pårørende skal tilbys mat og drikke.
Pårørende kan bli slitne, slik at det er viktig at vi som ansatte tilbyr avlastning for pårørende.
Sykepleier og primærkontakt kommer ofte inn på rommet, viser omsorg for pårørende, tilbyr
pårørende pauser hvor en medarbeider sitter sammen med beboeren. Pårørende skal få tilbud
om å hvile, og å overnatte på avdelingen/beboerens rom.

Når døden har inntruffet, skal primærkontakt og/eller sykepleier være tilgjengelige for
pårørende. Pårørende kan delta i stell av den døde dersom de ønsker det. Pårørende gis tilbud
om syning dersom det er flere pårørende som ønsker å se den døde. Vi rydder rommet og
tenner lys for den døde. Det er vår oppgave å lytte, støtte og bistå med praktiske opplysninger.

Ansvarlig: Avdelingssykepleier og lege

Ved tilbud om ansettelse i Omsorg Oslo KF blir Oslo kommunes etiske retningslinjer, Oslo
kommunes verdier, taushetsplikt, samt foretakets visjon og målsettinger vedlagt
ansettelsespapirene. De nye medarbeiderne skal signere papirene for å ha lest og forstått
innholdet. Oslo kommunes kjerneverdier Brukerorientering, Redelighet, Engasjement og
Respekt (BRER) skal være faste temaer på personalmøter og ledermøter.

Vi skal jobbe videre med denne probiemstillingen ved å benytte verdinavigatoren.
Den metoden vi har tenkt å bruke er cafedialog bestående av fire bord, ett for hver
kjerneverdi
Ved bordene skriver medarbeidere med egne ord hva de selv legger i verdibegrepene
Dette blir deretter oppsummert som en vernissasje hvor medarbeidere stemmer over de
indikatorene de mener er viktigst for hver verdi
Indikatorene blir deretter vedtatt, og det blir diskutert hvordan disse skal gjennomføres
i praksis, samt konsekvenser hvis disse ikke blir etterlevd i praksis
Kjerneverdiene (BRER) og indikatorene henger på hver avdeling slik at de er synlige
for medarbeidere, beboere og pårørende

Vi skal benytte Oslo kommunes "Etiske valg — et e-
læringsprogram" som omfatter seks ulike temaer for etiske
valg som er relevante:

Gaver
Forskningsetiske regler
Habilitet
Forvaltning av samfunnets fellesmidler
Varslilw
Ytringsfrihet



Undervisning i etikk og innføring av etiske refleksjonsgrupper skal bli en del av
opplæringsplanen til Rødtvet sykehjem for 2014. Undervisningen skal ta utgangspunkt i
Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester (skrevet av Tom Eide og Einar
Aadland). Hver avdeling skal ha  en  utgave av  denne  boken. Det vises til vedlagt
opplæringsplan 2014 ved Rødtvet sykehjem  (vedlegg nr. 1).

Omsorg Oslo KF vektlegger medarbeidernes  etiske  kompetanse som det mest grunnleggende
hos helse- og omsorgspersonell. Vi forplikter oss til årlig å ha kontinuerlig fokus på etikk
gjennom:

Undervisning, jamfør opplæringsplan
Ledere skal styrke medarbeidernes etiske kompetanse
Lederkontrakt
Personalmøter
Ledermøter
Etiske refleksjonsgrupper

Vi skal også kontakte sykehjemsetaten i Oslo kommune ved Klinisk Etisk Komit (KEKK)
ved vanskelige etiske utfordringer da de på forespørsel kan gi råd om hvordan konkrete etiske
problemer kan løses. Ved å arbeide systemetisk ved verdier, vil dette også påvirke
medarbeideres holdninger i møte med både beboere og pårørende. Institusjonssjef følger opp
at dette blir fulgt opp i praksis. Ved å arbeide systematisk med etikk og verdier, sikrer man at
brukere og pårørende møtes med respekt og forståelse.

Vi skal også kontakte sykehjemsetaten i Oslo kommune ved Klinisk Etisk Komit (KEKK)
ved vansketige etiske utfordringer da de på forespørsel kan gi råd om hvordan konkrete etiske
problemer kan løses. Ved å arbeide systemetisk ved verdier, vil dette også påvirke
medarbeideres holdninger i møte med både beboere og pårørende. Institusjonssjef følger opp
at dette blir fulgt opp i praksis.

Ved å arbeide systematisk med etikk og verdier, sikrer man at brukere og pårørende møtes
med respekt og forståelse.
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Verktøy som benyttes for å ivareta det etiske/åndelige perspektivet finnes i
bakgrunnsopplysninger og kvalitetsplanen. På bakgrunn av disse verktøyene blir det
utarbeidet individuelle tiltaksplaner i Gerica. Primærkontakt er ansvarlig for å følge opp og
evaluere tiltaksplanen.

Eksempel fra to av våre sykehjem:
Ved Ammerudkmden hadde vi seminar for medarbeiderne hvor etiske problemstillinger ble
drottet og diskutert. Dette forte til at medarbeiderne tikk storre bevissthet om temact.
Hotlighetsregler og servieeerklæringen til parorende ble gjennomgatt og hengt opp i
avdelingene i etterkant av seminaret.

Ved Lindeberg ornsorgssenter har vi ofte brukt tilmen "Etiske valg et elæringsprogram
har erfart at denne filmen presenterer ulike etiske valg som ansatte kan komme opp i. Dette

gjør at den er lett å bruke denne til opplæring og etisk retleksjon. Vi har også erfact at e-
læringsprogrammet egner seg godt som opplæring ved at den benytter både ord og bilder som
en pedagogisk tilnærmingsmate. Vi har også vist filmen avdelingsvis. Vi erfarte at det var
enkelt å tjj til diskusjoner og etiske refleksjoner hos medarbeiderne.

Skjermet enhet
Ved skjermet enhet har avdelingssykepleier et særskilt stort og viktig ansvar for å følge opp
medarbeiderens etiske kompetanse. Beboere ved skjermet enhet er spesielt avhengige at
medarbeiderne har høy etisk kompetanse da de selv ikke har evne til selv å si ifra.

Det er innen enkelte områder medarbeiderne som arbeider ved skjermet enhet skal ha høy
etisk kompetanse (dette gjelder også ved andre avdelinger):

Taushetsplikt
Hvordan medarbeidere snakker/omtaler beboerne, f. eks i rapporter
Hvordan medarbeiderne handler overfor beboerne i uheldige situasjoner
Medarbeidere ler med beboerne, ikke ler av

Avdelingssykepleier er ansvarlig for å styrke medarbeidernes etiske kompetanse. Dette gjøres
ved at avdelingssykepleier er synlig ute i avdelingen og observerer medarbeidernes efiske
kompetanse.

Avdelingssykepleier skal legge til rette for å styrke medarbeidernes etiske kompetanse på
følgende måter (dette gjelder også ved andre avdelinger):

Veiledning og samtaler
Oppfølging og opplæring av nyansatte, jamfør kvalitetsstrategi  (vedlegg nr. 2)
Legge til rette for og se til at medarbeidere deltar i etiske refleksjonsgrupper
Internundervisning
Tema på personalmøter
Vise filmen Oslo kommunes "Etiske valg — et e-læringsprogram, og sammen med
medarbeiderne reflektere over de ulike valgene
Samarbeide med institusjonssjef og fagutviklingssykepleier om undervisning innen
etikk



Omsorg Oslo KF benytter Gerica som elektronisk pasientjournalsystem.
Institusjonssjef er journalansvarlig, og dette dokumenteres i (ierica. Vi har rutiner og
prosedyrer som skal sikre at lover og forskrifter blir etterlevd. Dette sikrer at lovverket følges
for alle beboerne ved Rødtvet sykehjem. Lov og pasient- og brukerrettigheter, Forskrift om
kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene og Forskrift om en verdig eldreomsorg står meget
sentralt i vårt arbeid til beboere og pasienter i våre sykehjem.
Medarbeiderne skal dokumentere i Gerica.

Vi skal skaffe oss en oversikt over ansattes kompetanse i forhold til dokumentasjon. På
bakgrunn av denne kartleggingen skal vi ha kurs om dokumentasjon slik at vi sikrer god
dokumentasjon til alle beboere og pasienter ved Rødtvet sykehjem. Viser til opplæringsplan,
(vedlegg nr.1).

Forskrift om pasientjournal
Omsorg Oslo KF har prosedyre som sikrer dokumentasjon og
journalføring. Dette gjør det enklere for ansatte å overholde sine
plikter. Prosedyren tar utgangspunkt i Forskrift om pasientjournal.
Hensikten er å sikre at det i OKFs sykehjem alltid er forskriftsmessig
dokumentasjon og journalføring slik at Forskrift om pasientjournal
blir ivaretatt. Prosedyren gjelder all dokumentasjon og journalføring
om beboere, og omfatter alle ansatte i OKFs sykehjem. Det vises til kap. 4.4 i
kvalitetssystemet hvor dette er beskrevet.

Ved utarbeidelse av tiltaksplan i Gerica, skal medarbeidere kartlegge beboerens funksjonsnivå
og behov for bistand. Dette bygger på opplysninger fra annen dokumentasjon (epikrise fra
sykehus/rapport fra hjemmesykepleie/dokumentasjon fra andre sykehjem, kvalitetsplanen
osv), samt observasjoner de første to uker og skal beskrive hvordan brukerens individuelle
grunnleggende behov skal dekkes. Tiltaksplan skal kartlegge forhold rundt eller ved den
enkelte beboer som har betydning for pleien, definere mål for pleien, skissere tiltak og
evaluere tiltakene fortløpende i henhold til mål. Det vises til kap. 7.3 i kvalitetssystemet hvor
dette er beskrevet.

Krav til journalens innhold og språk
Det føres en samlet journal for hver enkelt beboer
Det skal skrives på norsk. Det skal dokumenteres fortløpende i Gerica
Krav til journalens innhold:

Beboerens navn, adresse, bostedskommune, fødselsnummer
Opplysninger om pårørende
Fastlege
Hvem samtykker for beboeren dersom denne ikke har samtykkekompetanse
Bruk av tvang
Når og hvordan helsehjelp er gitt
Tidligere sykehistorie, pågående behandling
Diagnoser, behandling,  undersøkelser,  observasjoner, pleie og omsorg
Plan om oppfølging
Henvisninger, epikriser, resultat av undersøkelser
Bakgrunnsopplysninger
Kvalitetsplan



Ved utskriving til annen helseinstitusjon skal pasientjournal  i sin helhet  sendes med
beboeren til ny helseinstitusjon
Beboer eller pårørende/verge har rett til innsyn i journal. Dette avtales med
institusjonssjefog/eller  lege
1nnsyn eller utskrift av journal kan gjøres ihht Lov om pasientrettigheter § 5-1. Dette
avtales med institusjonssjef og/eller lege
Pasientjournalen skal oppbevares i minst 10 år etter siste innføring, og ihht
arkivforskriften

Helsepersonell er ansvarlig for at innkomstrapport, kvalitets- og tiltaksplan og oppdatering og
evaluering av disse blir gjennomført. Legen er ansvarlig for å gjennomføre undersøkelse og
etablere innkomstjournal og har ansvar for behandling og kontinuerlig dokumentasjon i
Gerica. Det vises til kap 7.1 inkludert vedlegg nr. 1, kap 7.2, kap 7.3, kap 7.4 og kap. 7.16 i
kvalitetssystemet hvor dette er beskrevet.

Opplæring og veiledning av ansatte
Omsorg Oslo KF ser på dokumentasjon som svært viktig. Det er viktig at det kontinuerlig
pågår undervisning, opplæring og veiledning innen dette. Gerica benyttes som
dokumentasjonssystem for helsepersonell. Dette medforer at alle medarbeidere på alle nivåer
må kunne Gerica. Fagutviklingssykepleier er ansvarlig for undervisning og veiledning. Det
vises til forslag til opplæringsplan for Rødtvet sykehjem (vedlegg nr. I) som dokumenterer at
dette er et prioritert område. Det blir med jevne mellomrom foretatt internkontroll for å se
hvem som ikke dokumenteres i  Gerica.

Omsorg Oslo KF har også prosedyrer hvor opplæring og veiledning av ansatte innen
dokumentasjon er beskrevet. Det vises til  kap. 7,1, kap 7,2 og kap 7.3 i kvalitetssystemet.

Primærkontakt må gjøres kjent med at all dokumentasjon er et juridisk, offentlig
dokument
Veilede medarbeiderne på tjenestestedet i arbeidet med kvalitetsplan
Sørge for at mal for og bruk av  kvalitetsplan er  implementert på den respektive
avdeling og nødvendig opplæring gitt
Opplæring i utarbeidelse av tiltaksplan i Gerica

Lederens ansvar for oppfølging og kontroll
Institusjonssjef har månedlige oppfølgingsmøter med avdelingslederne som en del av hennes
oppfølging og kontroll. Institusjonssjef og avdelingssykepleier dokumenterer  at  oppfølging er
gjennomført i statusrapporteringen. Det vises til  kap. 11.1 inkludert vedlegg nr. 1 i
kvalitetssystemet hvor dette er beskrevet.

Virksomhetens internkontrollsystem
Omsorg Oslo KFs internkontroll system består av avviksrapportering, egenkontroll,
kvalitetsutvalg. Institusjonssjef månedlig statusrapporteringsmøter med avdelingslederne.
Internkontroll og oppfølging skal være en del av ledernes lederkontrakter.

Vi gjennomfører internkontroll og egenkontroll for å sjekke om
våre rutiner og prosedyrer blir etterlevd i praksis. Hvordan
egenkontrollen gjennomfores i praksis har vi beskrevet i kap.
1.3.3.1.



Vi skal gjennomfør internkontroll i forhold til dokumentasjon i
forhold til Gerica:

Hvem dokumenterer i Gerica
Språkforståelse
Hva og hvordan er dokumentasjonen
Er alle tiltaksplaner ajourført
Legedokumentasjon
Dokumentasjon fra fysioterapeut, ergoterapeut og aktivitør
Medisiner
Dokumentasjonen oppfyller Forskrift om pasientjournal
Informasjonssikkerhet

Forva

Medarbeidere som skal bruke denne instruksen skal ha opplæring om bestemmelsene før de
tas i bruk. Dette innebærer at institusjonssjef, avdelingssykepleiere og merkantil medarbeider
skal ha gjennomført opplæring i instruksen. I tillegg plikter de å signere at de har lest og
forstått instruksen, samt at de plikter å følge instruksen.

Forvaltning av beboernes økonomiske midler er frivillig. Samtlige beboere som har vedtak
om langtidsplass blir spurt om de ønsker at Rødtvet sykehjem skal disponere deres
økonomiske midler. Det skal dokumenteres i Gerica at beboeren har blitt forespurt, samt om
han/hun ønsker dette. Dersom beboeren har sarntykkekompetanse, skal beboerens ønske
etterkommes.

Dersom beboeren mangler samtykkekompetanse skal
pårørende ta avgjørelsen på vegne av beboeren.
Avdelingssykepleier skal vurdere om de skal søkes om
hjelpeverge for beboere som mangler
samtykkekompetanse. Dette er aktuelt når beboeren
ikke har nære pårørende, eller at pårørende ikke ønsker
å disponere beboerens økonomiske midler. Det kan også
være tilfeller der pårørende holder tilbake beboerens KR(31,

økonomiske midler slik at beboeren ikke får de midlene
han/hun har behov for av pårørende. Legen som har det
medisinske ansvaret for beboeren kan også ta beslutning om at ledelsen ved sykehjemmet skal
disponere beboerens økonomiske midler. Dette er et midlertidig vedtak fattet at
sykehjemslegen. Dette kan vedtas dersom beboerens psykiske helsetilstand gjør at han/hun
ikke selv er i stand til å disponere sine økonomiske midler fra folketrygden.

Omsorg Oslo KF har utarbeidet prosedyre som beskriver hvordan vi forplikter oss til å følge
instruksen. Prosedyren skal sikre gode rutiner ved disponering og oppbevaring av beboernes
egne midler. Vi har i tillegg utarbeidet en oversikt over ansvarsfordelingen iht instruksen. Det
vises til  Kvalitetssystemet kap. 6.4, samt vedlegg nr. 1  hvor denne er beskrevet:

Tilbud om frivillig disponering
Oppbevaring av kontanter for beboere som ønsker at sykehjemmet skal oppbevare
kontanter, men som ikke ønsker frivillig disponering



Nøkkelrutiner
Mottak av økonomiske midler
Uttak av beboers kontantbeholdning fra safe
Føring av regnskap
Tilbakerapportering
Oppbevaring av regnskap
Rutiner ved utskrivning/oppgjør av midler
Underretning til foretaksdirektor

Omsorg Oslo KF forplikter å utføre egenkontroll for å sikre at prosedyren og instruksen
følges i praksis. Denne er tenkt gjennomført gjennom stikkprøvekontroll. Dersom vi finner
avvik, skal vi gjennom dialog og veiledning lukke avvikene. Resultatet fra egenkontroll blir
rapportert til direktør i Omsorg Oslo KF.

Ansvarlig: Institusjonssjef og avdelingssykepleier

1.3.4 AKTIVITET, TRIVSELSTILTAK OG STIMULERING

Aktivitetstilbudet på Rødtvet sykehjem skal
være basert på at aktiviteter er en svært viktig
del av beboernes totale tilbud og Omsorg Oslo
KFs visjon. Alle ansatte skal ha en forståelse
for at aktiviteter i sykehjem er helsebringende
og viktig for trivsel og opplevd livskvalitet.
Det er alle ansattes ansvar å organisere ulike
typer aktivitetstiltak på avdelingene, det er ikke
bare aktivitørers og aktivitetspersonells ansvar.
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Kompetansehevende tiltak for den enkelte medarbeider er i seg selv ikke nok. Vi mener derfor
at det er helt nødvendig å ta følgende grep:

Alle avdelingssykepleierne skal ha aktivitetsfaglig forståelse på ledernivå, og må ha
kompetanse om implementering slik at det kan arbeides effektivt med dette i
avdelingene
Vi har i vårt tbrslag til organisering av Rødtvet sykehjem lagt in en
aktivitør/aktivitetsmedarbeider  inn i avdelingsturnusen på skjermet og somatisk
avdeling. Aktivitørene skal jobbe 4 dagvakter pr uke og en kveldsvakt. De skal
dessuten  jobbe lørdag hver 3. helg. Vi mener dette er et viktig grep for å styrke den
aktivitetsfaglige utviklingen i tråd med Lotte-modellens intensjoner



Under vår drift av Ammerudlunden sykehjem utførte vi 2 brukerundersøkelser. På spørsmålet
"Er du fornøyd rned aktivitetene her"  var det en betydelig forbedring i bruketilfredshet etter
ett års drift av Ammerudlunden sykehjem:

Er du fornøyd med aktivitetene her
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Det gode resultatet kom etter målrettet satsing og økning av aktivitetstilbudet på sykehjemmet

Beboerne på Rødtvet sykehjem er ikke en homogen gruppe, men er i likhet med befolkningen
ellers en sammensatt gruppe med ulike behov, både av medisinsk og av personlig art. Våre
sykehjem skal strekke seg langt for å dekke disse behovene. Allerede i mottakssamtalen skal
vi identifisere de særskilte behov den enkelte beboer har for ufike typer av aktiviteter. Både i
forhold til å delta i fellesaktiviteter og i forhold til behov for individuelle aktivitetstiltak.
"Aktivitet" som begrep defineres bredt og kan framstå i mange fasonger. Eksempler kan være
alt fra behov for samtaler med prest til turer i operaen. Det kan være behov for å se og
diskutere TV-program sammen med andre eller å bli lest for på eget rom.

Omsorg Oslo KF skal tilrettelegge for at alle med behov skal få et tilbud om individuelle
aktiviteter. Vi ser slike tilbud som en sidestilt del av pleie- og omsorgstilbudet på
sykehjemmet.



Tilrettelagte individuelle aktiviteter er viktige:
De kan utsette tap av funksjonsevne
De kan forlenge hjemmebotid (korttidspasienter)
De kan redusere søvnproblemer
De kan redusere medisinering
De kan virke helseforebyggende
De kan hjelpe beboere ut av isolasjon
De kan føre til at beboeren får en bedre opplevd livskvalitet

I ndiN id uelt tilrettelagte aktiviteter
Meningsfylte aktiviteter betyr bedre trivsel. Trivsel igjen fører til at helsetilstanden blir bedre
og livskvaliteten øker. Fordi vi er forskjellige og har ulike behov vil det også variere hva som
er meningsfulle aktiviteter. Det er imidlertid en del aktiviteter som er meningsfulle for mange,
men som samtidig setter ulike krav til beboerne.

Vi tilbyr beboerne en aktiv tilværelse og unngår passivitet og institusjonalisering. Ofte er
passivitet, glemsomhet og manglende planleggingsevne en del av demenssykdommen.

Vår erfaring med drift av sykehjem er at det nytter å aktivisere demente beboere. Deltakelse i
dagliglivets aktiviteter kan ofte ha meget god effekt på atferd når vanskelighetsgraden
tilpasses de ressursene den enkelte beboer har.

Bruk av frivillige og parorende til individuelle tiltak inne pa sykehjernmet
En viktig faktor for å lykkes med
aktivitetsrelaterte tilbud er å rekruttere
frivillige og pårørende til ulike individuelle
tiltak. FrivillUze og pårørende er en viktig
ressurs både i forhold til ulike
fellesarrangementer, men også i forhold til
individuelle tiltak. Eksempler på
frivillighetstiltak kan være:

Turer. Frivillige kan gå turer med enkeltbeboere med stort behov for å komme seg ut
i frisk luft. Turer i nærmiljøet er et eksempel på slike turer. Frivillige kan her gjøre en
stor innsats ved å gå turer med beboerne i nærmiljøet. Det kan for eksempel
organiseres mindre grupper av frivillige som ledsager beboerne ut.
Kaf, kino, m.m. Kvelder og helger er ofte uten aktiviteter og innhold for beboerne,
bl.a. fordi det er færre ansatte på jobb. Det ville bidratt til en vesentlig kvalitetsheving
av sykehjemmets tilbud, hvis frivillige kunne drive kunne følge enkeltbeboere til ulike
konserter, arrangementer, besøk m.m.
Besøkstjenester. Vi vil etablere et samarbeid med Røde Kors om besøkstjenester.
Røde Kors mottar jevnlig henvendelser fra personer som ønsker å være besoksvenner.
og kan kontaktes. De enkelte sykehjemmene kan også ta kontakt med
frivillighetssentraler og eldresentra for å rekruttere besøksvenner eller rekruttere selv
for å dekke ulike behov. Særlig er det behov for slike tjenester i forhold til beboere
som ikke har familie og som føler seg ensomme.
Andre typer frivillighetstjenester. Lesing av bøker og aviser sammen med beboerne.
samt ulike diskusjonsgrupper, er også aktuelle aktiviteter hvor frivillige kan bidra
aktivt.



Følgetjenester. Følgetjenester til lege, tannlege, handling, kirke m.m. kan være
aktuelt. Eksempel her kan være å inngå samarbeid med menigheten om å hente
enkeltbeboere til gudstjenester på søndager eller til andre arrangementer i kirken.

Tilpassede aktiviteter utenfor avdelingen
Alle beboere som ønsker det skal kunne komme ut i frisk luti hver dag. Rødtvet sykehjem har
store terrasser lett tilgjengelige fra oppholdsrommene. Disse terrassene skal være innbydende
og ha store blomsterkasser, stoler, bord og parasoller. Rødtvet sykehjem har i tillegg planer
om å anlegge nye utearealer hvor sansehage vil inngå. De planlagte og flotte utearealene vil
Omsorg Oslo KF som drifter benytte oss av hele året. Alle beboere som ønsker det eller som
vi ser har behov skal kunne komme ut på tur på terrassen eller i hagen 3 ganger pr uke. Disse
dagene skal stå på beboerens plan som alltid skal ligge på rommene. Sansehagen skal brukes
hele året, blant annet til:

Sommeraktiviteter:
Jordbacr og is i hagen
Sommerfest med grill og musikk
Ballspill
Turer
Det å være i, og oppleve en vakker
hage
En prat på jugebenken
"Sommer-OL-
M.m.

Vinteraktiviteter:
Tur i sansehagen
Gå tur i nærmiljøet
Julegatetur
Kafebesøk
Kaste snøball
Tur til kjøpesenter
Besøk på museum
Grille pølser og brød ute
"Vinter-OL-
M.m.

Sansehagen
Vi vil videreutvikle sansehagen i samarbeid
mer beboere og pårørende. Vi har god
erfaring fra Ammerudlunden sykehjem med
å mobilisere pårørende til slikt
dugnadsarbeid. Vi vil også lage egne
grønnsaks- og urtehager for alle
avdelingene. Foruten avdelingene vil
damegruppen(e) ha ansvar for planting og
stell av disse hagene som setting av vårløk
som de vil få glede av neste år. Denne
gruppen består av beboere fra ulike poster.



Vi ønsker også å danne en herregruppe hvor noen aktiviteter kan være fisketur, enkelt
hagearbeid, se landskamp på TV, dra på pubtur, fotballkamp m.m.

Det vises for ovrig til kap 7.12 i kvalitetssystemet hvor det står at primærkontakt er ansvarlig
for å bistå og tilrettelegge for at beboer kan komme ut.

Foruten individuelle fysioterapitiltak nyter mange av våre beboere godt av fysisk trening. Vi
har erfaring fra andre sykehjem hvor trimgruppene med fysioterapeut er svært populære.
Disse har stor betydning for våre beboeres fysiske og mentale tilstand og vi vil igangsette
ulike trimtiltak ved en eventuell overtakelse av Rødtvet sykehjem. Ulike trimgrupper settes
inn i avdelingens aktivitetsplan på lik linje med andre aktiviteter. Blant annet:

Trimløype i sansehagen, både sommer og vinter
Turgruppe med fysioterapeut — "Ut på tur"
Ukentlig trimgruppe
Dans som en del av kulturprogrammet
"Bevegelse og sang"

Alle medarbeidere skal ha kompetanse om å gjennomføre
slik trim og andre aktivitetstiltak og skal delta i disse
tiltakene. Det vises her til opplæringsplanen (vedlegg nr. 1).

Individuelle aktivileter inne og ute på sy keit 'ernmet skeri
de skjermede enhetene for demente vil

dagsplanene være et godt redskap i en
god omsorg for denne gruppen av jo

beboere. Dagen og kvelden må være nwnnn,,,

planlagt og forutsigbar og i et tempo som
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Styrking av ADL funksjonene er særskilt
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opprettholde ferdigheter er det også
ADL-aktiviteter en viktig del av
erindringsarbeidet.
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Aktiviteter for demente må i kanskje enda større grad enn på de somatiske enhetene være

individuelt tilrettelagt. Samtidig kan det være vanskelig å vite hva slags aktiviteter den
dernente beboeren liker. I innkomstsamtalen med beboere og evt. pårørende er det viktig å få

frem interesser og aktiviteter som beboeren hadde før han/hun kom på sykehjemmet. Ulike
aktiviteter de tidligere har likt og mestret kan være glemt eller at de har mistet interesse for
den. Man må derfor ofte forsøke seg fram for å finne aktiviteter som beboeren mestrer og
liker. Lage erindrings-stuer på alle avdelinger som inneholder saker og ting fra
barndommens/ungdommens/voksnes  minner.  Vi skal videreutvikle det erindringsarbeidet som

allerede er på Rødtvet sykehjem i dag

Beboere på skjermet enhet for demente har
ofte behov for aktivitetstiltak som
stimulerer erindring. Andre aktivitetstiltak
kan være tiltak som har som formål å
redusere uro og vandreatferd. Fysisk
trening har ofte en god effekt på demente
beboere og kan redusere uro og styrke
kognitive ferdigheter. Det vises til
vedlagte eksempel på dagsplan  (vedlegg
nr. 20)  for å illustrere et tiltak knyttet til en
beboer på en demensenhet. Eksemplet
viser hvordan mer systematisk aktivitet
skaper bedre forhold for beboeren. Dette
innebærer ikke bare at beboeren vil få det
bedre, men det vil også skape mer ro i
avdelingen.
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Dersom Omsorg Oslo KF skal drive Rødtvet sykehjem vil vi innføre faste treningsdager 2
ganger i uken på skjermet enhet med fysioterapeut. Vi vil videre legge inn ulike fysiske

aktiviteter på timeplanen også resterende ukedager. Vi har lagt inn en aktivitetsmedarbeider i
turnus og som er på avdelingen 3 dager og en kveld pr uke — samt hver 3. lørdag. Dette vil

styrke manafoldet i ulike aktiviteter og dessuten legge forholdene til rette for gode
individuelle aktivitetstiltak. Slike aktiviteter kan være:

Individuelle aktiviteter (listen er ikke
uttømmende):

Erindringsarbeid
Arbeid for avdelingen
Fysisk trening
Toving
Enkelt håndarbeid
Musikk og sang
Kafe besøk
Feire bursdager
Bade i varmt vann
Tur i sansehagen
Steke vafler
Samtale på rommet



Eksempel fra et av våre sykehjem
En beboer var til tider svært urolig og ytret hele dagen onske om at hun ville hjem. Det var
vanskelig aktivisere beboeren lbrdi hun virket uinteressert i aktivitetene som ble tilbudt. En
medarbeider satt seg en dag ned sammen med henne og bladde i lbtoalbumet hennes.
Beboeren ble veldig interessert og konsentrert og den ansatte registrerte at uroen lOrsvant.
Personalet tok kontakt ined familien og bad dem om å sende rlere kmi liebilder slik at man
kunne lage en stor mimrebok. På bakgrunn av observasjonen la de inn faste Inimrestunder
med beboer i arbeidsboken. Det ble også bestemt at når hun var særskilt urolig skulle
personalet sette seg ned med henne og bla i nimreboken. Etter en kort periode ble beboeren
rofigere og virket mer tbrnoyd og bare sjelden viret hun onske om å dra hjem.

Denne aktiviteten passer i utgangspunktet for mange av beboere. Aktiviteten passer spesielt
godt for de beboere som har lite sosial kontakt med andre. Denne aktiviteten gir bedre sosiale
relasjoner, endring og den styrker konsentrasjonen. gir okt trivsel og okt livskvalitet.

Individuelle aktiviteter inne og ute pa sykehjemmet — langtidsavdeling
Det vil også på langtidsavdelingene være mange beboere med demensdiagnose. Av den grunn
vil mange av tiltakene som er presentert under punktet for skjermet enhet også være aktuelt på
den ordinære langtidsavdelingen og visa versa. Det er viktig at aktivitetsmedarbeiderne på
disse avdelingene samarbeider om ulike tiltak.

Erindringsarbeid er viktig i arbeidet med demente på langtidsavdeling. Det å kunne erindre
styrker vår følelse av mestring og gir holdepunkter i livet. Mange av tiltakene som er
presentert under skjermet enhet vil kunne tilpasses klare beboere. Eksempel på dette er ulike
ADL-aktiviteter som kan gjennomføres uten samme tilrettelegging som på en skjermet enhet.
Dette kan være steking av vafler, lesing m.m. På langtidsavdelingen vil vi igangsette følgende
tiltak inne:

Dame- og herregrupper har vi erfaring med, men da med "klare" beboere, Vi tror at
slike grupper kan være hensiktsmessige også for demente. I disse gruppene har man
både samtaler, ulike aktiviteter, turer, matlaging, erindringsstunder m.m.

Vi har erfaring med at lesegrupper tilpasset
ulike typer beboere er populære. Vi bruker
tilrettelagt og forenklet litteratur og annet
lesestoff samt "Klar Tale" som er  en
lettlest nyhetsavis med større skrift og
enkelt språk som gjør avisen lettere å lese
enn andre aviser. Klar Tale kommer ut hver
torsdag som papirutgave, som lydavis på
CD og podcast, og som punktskriftutgave

Vi skal opprette en kveldskafé en gang pr uke og lørdagskafe hver 3 uke.. Vi har
styrket turnusen på disse dagene slik at aktivitetsmedarbeiderne jobber kveldsvakt
denne kvelden. Vi har erfaring med at dette er svært populært og hvor mange
pårørende deltar. Slike arrangementer har stor betydning på mange av våre beboeres
trivsel og mentale helse. For at flest mulig beboere skal kunne delta på disse kvelds-
og lørdagskafeene vil vi mobilisere pårørende og frivillige



Spille musikk. Spille selv, få besøk av musiker, spille cd med riktig type musikk,
kunne synge sanger man husker

Manikyr i avdelingen, gjerne med litt enkel servering og rolig musikk — dette gir
beboer et forhold til egen kropp, til hygiene og til å finne tilbake til egne ønsker om å
se godt ut

Baking sammen med beboerne /
lage enkle matretter. Dette styrker
erindringen til beboer ved at man
utfører handlinger som beboer
tidligere har mestret og nå klarer
å mestre med litt hjelp

Erfaring viser at fysisk aktivitet
er viktig for den mentale helsen
og styrker beboerens evne til
erindring og konsentrasjon. Det
er også forebyggende for å unngå
fall, beboerne får bedre balanse
noe som anses som hovedårsaken
til fall

Nye aktiviteter igangsettes ved å gjøre aktiviteter som gjør at beboerne tår brukt alle
sansene eller noen av sansene: Se, høre, lukte eller kjenne, gjenkjenne

Rett til egentid med ansatte, prest eller frivillige. For de som har behov for å være
alene med ansatte eller andre vil vi legge forholdene til rette for at dette kan skje ved
til faste tider, men også når vi ser beboere har spesielt behov for enetid

Mange av aktivitetene på en korttidsavdeling er de samme som man kan tilby i en ordinær
langtidsavdeling. Fordi korttidspasientene er en svært uensartet gruppe så må nødvendigvis
tilbudet til denne gruppen bli relativt differensiert. Et annet forhold er jo det faktum at disse
pasientene er her over en kort periode.

Noen av dem trenger et opplegg med fysioterapeut eller fysisk trening både individuelt og i
grupper. Andre skal bare ha avlastning over en periode mens en tredje gruppe har behov for å
komme seg, få næringsrik mat og sosial kontakt. I vårt bemanningsforslag knyttet til
korttidspasienter har vi ikke knyttet noen aktivitetsmedarbeiderressurs til avdelingen, men
aktivitetsmedarbeidere skal bistå avdelingen for å kunne igangsette aktiviteter som resten av
personalet kan drive.

Pasientene ved denne avdelingen vil dessuten kunne delta i fellesaktiviteter som konserter,
onsdags- og lørdagskafe, utflukter m.m. Vi synes det er mer viktig å gjøre pasienten i stand til
å kunne bo hjemme uten for store vansker. Derfor tror vi at en del av innsatsen må
konsentrere seg om den situasjonen pasienten er i når han/hun er hjemme. Eksempler på dette
kan være:



Pasienten er ensom og
trenger noen å snakke
med

Pasienten har behov for
fysisk trening

Pasienten ønsker å gå i
kirken på søndager men
kommer seg ikke ut
alene

Pasienten ønsker å delta
i arrangementene på
Rødtvet sykehjem og
den internasjonale
eldredagen i rådhuset

Medarbeiderne på
korttidsavdelingen tar kontakt med
Røde Kors besøkstjenester og det
lokale eldresenteret

Fysioterapeut på sykehjemmet gjør
avtaler med lege og et lokalt
fysioterapisenter og tar dessuten
kontakt med det lokale
eldresenteret som har trim 2 ganger
r uke

Medarbeiderne ved
korttidsavdelingen tar kontakt med
kirken for å forhøre sett om
muligheten til at frivillige i
menigheten kan bringe og hente
henne til udsfeneste

Medarbeiderne ved
korttidsavdelingen tar kontakt med
lokalavdelingen av Lions og inngår
avtale med disse om henting og
bringing

Hun blir introdusert for
besøksvenn mens hun er på
sykehjemmet. Når hun er
hjemme igjen kommer
besøksvenn til faste tider og
de drar sammen på tur til
eldresenteret

Det etableres faste
fysioterapitimer til pasienten
og hun møter dessuten på
eldresenteret når det er trim
der

Kirken ordner det slik at
frivillige fra menigheten
henter henne hver søndag til
gudstjeneste

Pasienten blir hentet av
Lions-medlemmer til store
arrangementer for eldre. De
henter henne også slik at hun
får sett oldebarna sine i 17-
mai toget

De fleste av disse pasientene er klare og det kan organiseres ulike aktiviteter som det gjøres
på langtidsavdelingen. De viktigste aktivitetene på denne avdelingen vil imidlertid være ulike
former for fysisk trening, både individuelt og i grupper

DawwntereLs rolle

Tilpassede aktiviteter på dagsenteret er like viktige som på sykehjemsavdelingene. Vi har
derfor lagt inn en aktivitørressurs 2 dager pr uke. Fordi de fleste av dagsenterbeboerne er
klare og i bedre fysisk form enn sykehjernsbeboerne vil man kunne tilby et enda mer
differensiert aktivitetstilbud. Mange flere vil kunne utføre ulike håndarbeidsaktiviteter og vil
lettere kunne følge med i aktiviteter som krever konsentrasjon og kognitive ferdigheter.
Mange av aktivitetene som er presentert i forhold til sykehjemsavdelingene kan også
gjennomføres på dagsenteret, men da otlest som en egen aktivitet for dagsenteret. På ulike
fellesarrangement som fester, konserter og lignende kan dagsenterets brukere delta på samme
måte som sykehjemsbeboerne.

Like viktig som å tilby aktiviteter på dagsenteret er det å forsøke å bygge nettverk rundt
brukere med behov for mer sosial kontakt og ulike aktiviteter. Dagsenteret er en viktig
brobygger mellom aktivitetene i bydelen og brukeren av dagsenteret. Dette for å også dekke
brukerens behov når ikke dagsenteret er åpent.



AivItt
Generelle tilpassede akth detstiltak
Det å ha konserter, onsdags- og lørdagskafe,
besøk av barnehager m.m. er med på å
opprettholde kontakt med samfunnet utenfor
sykehjemmet. Foruten dette har mange besøk av
familie og venner og har på denne måten god
kontakt med samfunnet utenfor sykehjemmet.
Ulike kulturelle tiltak vil bidra til å holde en slik
kontakt med omverdenen. Mange av disse
tiltakene er også gode for kortidsavdeling og
skjermet enhet:

Underholdningskvelder, med profesjonelle og lokale aktører
Besøk av barnehager/skoler/prest/husmorlag/forreninger/dansegrupper/kor/frivillige
med forskjellige temaer
Holde utstillinger og markeder i dagsenterets lokaler
Arrangementer hvor pårørende er deltakere. F. eks: — skirenn rundt sykehjemmet
(barn, barnebarn, oldebarn), gjerne med morsomme eller gamle antrekk
Konkurranser for barn og voksne under sommerfesten, gjerne med morsomme hatter
osv.
Sykehjemmets rullator-dag, konkurranse med startstrek og mållinje, hvor man kan
delta med hjelpere, på egenhånd, eller kanskje noen pårørende som låner rullatorer.
Festen kan gjøres enda mer artig ved f. eks pyntede rullatorer, hatter frakker og
lignende
Bilder fra sansehagen i sommer er tilgjengelige for alle og kan snakkes om i
avdelingene
Arrangere ulike turer som f. eks til Frognerparken eller julegatetur
Deltakelse på sommerkonserten på Rødtvet sykehjem
Deltakelse på arrangementet i rådhuset under den internasjonale eldredagen

Feakti‘ itetcr for b 'hoe re ved skie enhet
Fellesaktiviteter passer for demente. For noen
demente kan fellesarrangementer medføre at
de blir urolige, men dette gjelder langt fra
alle. Demente beboere på skjermede enheter
skal få glede av å delta på ulike
fellesarrangementer, men det vil også være
behov for egne fellesarrangementer på
skjermet enhet. Oftest i form av
allsangkonserter, men også spesielle
arrangementer med dyr, velværedag m.m.
Personalet må ha god kunnskap til den enkelte
beboer og ha god observasjonsevne, slik at
flest mulig har kan tilpasse aktivitetene til
beboerens ønsker og behov.



Fellesaktiviteter for klare beboere
Mange av aktivitetene som tidliu-ere nevnt vil også passe godt for klare beboere. Særskilte
aktiviteter som ulike spill, quiz, teater, konsertbesøk og andre typer aktiviteter som krever at
beboere er klare, skal organiseres for disse beboerne. Løsing av kryssord på overhead er en
annen populær aktivitet som passer best for klare beboere. Ved denne aktiviteten løser vi
kryssord i en gruppe ved å skrive ordet direkte på arket i overheaden.

3ruk av frivillige og parørende  til  fellesaktiviteter

En viktig faktor for å lykkes med
aktivitetsrelaterte tilbud er å rekruttere
frivillige og pårørende til ulike arrangement og
tiltak. I våre sykehjem vil en viktig oppgave
være funksjon som frivillighetskoordinator, og
denne funksjonen vil bli dekket av en av
aktivitetsmedarbeiderne.

Frivillighetskoordinatoren skal ha ansvar for å
rekruttere frivillige og koordinere denne
virksomheten på sykehjemmet. En av
foretakets ansatte har utviklet en egen
verktøykasse for rekruttering og oppfølging av
frivillige.

Frivillige og pårørende er en viktig ressurs både i forhold til  ulike  fellesarrangementer, men
også i forhold til individuelle tiltak, jamfar kap 1.3.5.2, Eksempler på frivillighetstiltak kan
være:

Lengre turer:  På lengre turer hvor det er behov for transport, er det også et stort
behov for flere hender. Frivillige kan gjøre en stor innsats ved å delta på slike turer.
Det kan være ulike opplevelsesturer, men også kortere turer til kjøpesentra og
lignende.
Turer i nærmiljøet:  Vi har behov for flere turer i nærmiljøet. Frivillige kan her gjøre
en stor innsats ved å gå turer med beboerne i nærmiljøet. Det kan for eksempel
organiseres mindre grupper av frivillige som ledsager beboerne ut.
Kafe, kino, m.m:  Kvelder og helger er ofte uten aktiviteter og innhold for beboerne,
bl.a. fordi det er færre ansatte på jobb. Det ville bidratt til en vesentlig kvalitetsheving
av sykehjemmets tilbud, hvis frivillige kunne drive kaf, kino eller andre tilbud på
disse tidene.



Fester og tilstelninger: Mange sykehjem har avtaler
med  frivillige organisasjoner som arrangerer fester og
større tilstelninger. Lokale frivillige organisasjoner,
menigheter og lignende kan kontaktes. Venneforeninger
og pårørende kan også mobiliseres. Venneforeninger er
viktige bidragsytere i flere sykehjem pr. i dag
Frokostverter og erindringsgrupper: Frivillige har mye
å bidra med ved f. eks å skape ekstra hyggelige
frokoster, delta i erindringsgrupper med egne erfaringer.

Besøkstjenester: Vi vil etablere et samarbeid med Røde Kors om besøkstjenester.
Røde Kors mottar jevnlig henvendelser fra personer som ønsker å være besøksvenner,
og kan kontaktes. De enkelte sykehjemmene kan også ta kontakt med
frivillighetssentraler og eldresentra for å rekruttere besøksvenner eller rekruttere selv
for å dekke ulike behov.
Andre typer frivillighetstjenester: Lesing av bøker og aviser sammen med beboerne,
samt ulike diskusjonsgrupper, er også aktuelle aktiviteter hvor frivillige kan bidra
aktivt.
Følgetjenester: Følgetjenester til lege, tannlege, handling, kirke m.m. kan være
aktuelt. Eksempel her kan være å inngå samarbeid med menigheten om å hente
beboere til gudstjenester på søndager eller til andre arrangementer i kirken.

Vi tilbyr beboerne en aktiv tilværelse og unngår passivitet og institusjonalisering. Ofte er
passivitet, glemsomhet og manglende planleggingsevne en del av demenssykdommen.
Vår erfaring med drift av sykehjem er at det nytter å aktivisere demente beboere. Deltakelse i
dagliglivets aktiviteter kan ofte ha meget god effekt på atferd når vanskelighetsgraden
tilpasses de ressursene den enkelte beboer har.

Et eksempel her er vaffelsteking. I en gruppe på fire beboere
er det meningsfylt for 2 beboere og delta aktiv i å lage røre
og delta i stekingen. For de to andre i gruppen er det
meningsfylt å være tilstede når man lager røren og under
stekingen. Eksempelet viser en aktivitet som er integrert i
avdelingen og hvor beboere deltar på ulike nivåer.
Aktiviteter som dette skaper trivsel og gode sosiale
fellesskap.

De gode sykehjemsavdelingene lar beboerne delta i det daglige arbeidet der dette er mulig.
Det å delta i hverdagslige sysler er  en  god aktivitet for mange av beboerne. Det er med på å
opprettholde ferdigheter, det innehar elementer av fysisk trening og styrker kognitive
funksjoner. Det er også for mange et spørsmål om verdighet. Det å delta i ulike aktiviteter er
bedre enn å sitte passive i en stol. Å gjennomføre slike oppgaver sammen med andre skaper
tilhørighet og er positivt for det sosiale miljøet på avdelingen

Det er ikke bare på de skjermede enhetene det er behov for en ADL-tilnærmingen til
aktivitetstilbudet. Det er mange demente også på de somatiske enhetene og dagligdagse
aktiviteter skal være en naturlig del av tilbudet alle våre avdelinger.



Måltidssituasjonene er en god arena for dagliglivets aktiviteter. Beboerne våre skal så langt de
har muligheter, delta i måltidene ved å velge hva slags mat de ønsker. Smøre på brødskiven
selv, be andre sende mat de ønsker m.m. På Rødtvet sykehjem vil det ikke være ferdig smurte
brødskiver. Maten skal settes på bordet så beboerne kan delta i måltidet. De som  har  behov
for hjelp skal selvfølgelig få dette, men de skal ha muligheter til å velge pålegg før ansatte
smører på brødskive og legger på pålegg.

Under middagen skal maten helles over på fat og serveres på bordet. Man får da god matlukt
som skjerper appetitten og beboerne kan selv porsjonere ønsket mengde på tallerken.
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Vi ser det som viktig å utvikle forståelse og kompetanse knyttet til ADL-funksjoner, og vi vil
derfor opparbeide nødvendig kompetanse hos våre ansatte. Det vises til opplæringsplanen
hvor dette er beskrevet  (vedlegg nr. 1).
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Maitidene
Vi som medarbeidere skal jobbe ressursbasert, noe som innebærer at vi skal se hva beboerne
selv har ressurser til, hva de selv kan gjøre. Våre medarbeidere skal gjennom observasjon  og
ADL-kartlegging  sørge for  at beboerne har nødvendige hjelpemidler i matsituasjonen.
Ergoterapeut foretar ADL-kartleggingen, samt tilrettelegger og skaffer hjelpemidler dersom
dette er nødvendig.

Medarbeiderne skal ikke overta oppgavene for beboeren. De som selv klarer å smøre
brødskiven selv, eller å dele opp poteter, kjøtt eller fisk, skal selv gjøre dette. Vi ser det som
viktig at beboeren selv klarer å opprettholde sin selvstendighet og mestre måltidssituasjonene.

Ved å skape ro  og  ha god tid under måltidene, samt at medarbeideren sitter sammen med
beboere og tilrettelegger spisesituasjonen (men ikke tar over), vil måltidene bli en arena hvor
beboeren klarer å meste en av hverdagens daglige gjøremål.

Dersom en beboer har behov for tilrettelagt kant på tallerkenen slik at han/hun kan spise med
gaffel eller skje, skal ergoterapeut skaffe dette hjelpemiddelet. Beboeren klarer da å spise
middagen selv. Dette vil sannsynligvis øke hans selvfølelse og mestring, det er også
sannsynlig at han/hun spiser mer.

Eksempel fra eget sykehjem
En heboer med halvsklig lammelse. klarte ikke a spise selv da han kom il sykehjernmet.
Ergoterapeut kjopte ergonomisk hestikk. sklikke og kant til tallerkenen. Ved bjelp av trening
oe veiledning under mållidene, kkn-te beboeren elter en tid a spise middag selv, han trengte
kun hjelp til å dele opp middagen. Beboerens matlyst okte. han spise mer, og han var etter en
tid ikke i fare few å bli underernært.

,..Jare
Fell,..;>akti‘iteter for klare beho,n,:
Mange av aktivitetene som tidligere er nevnt vil også passe godt for mentalt klare beboere.
Særskilte aktiviteter som ulike spill, quiz, teater- og konsertbesøk og andre typer aktiviteter
som krever at beboerne er klare, vil kunne organiseres for denne gruppen. Løsing av kryssord
på overhead er en annen populær aktivitet som passer best for klare beboere. Her løser man
kryssord i  en gruppe ved å  skrive direkte på arket i overheaden. Slike aktiviteter både
opprettholder og forbedrer beboernes kognitive ferdigheter. Frivillige og pårørende vil være
en viktig ressurs i dette arbeidet. De kan lede spillgrupper, ta med beboere på ulike
arrangementer, lese avis og bøker for de som har dårlig syn m.m.



L3.5 SAMHANDLING

Samhandling handler også om å ha god forretningsskikk. f god forretningsskikk vektlegger vi
at vi skal utøve våre tjenester i samsvar med vilkårene i kontrakten med Oppdragsgiver og
etter gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Vi skal yte gode tjenester til beboerne og
deres pårørende.

V i skal påse at Oppdragsgiver og andre samarbeidspartneres integritet ivaretas på beste måte
ved at vi:
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Bestreber oss på å Nordre Journal of Applied Ethies.
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Etterlever våre verdier: Brukermedvirkning, respekt engasjement og redelighet
Likebehandling og ikke-diskriminering
Sikre etterprøvbarhet
Etisk kompass/navigasjonshjulet

Andre samarbeidspartnere kan være sykehus, poIiklinikker, tannhelsetjenesten, høyskoler,
frivillige organisasjoner, fagforeninger, media og brukerorganisasjoner.
Det er et Iederansvar å se til at samarbeid og god forretningsskikk etterleves i praksis.

Styring, kontroll og ansvar
God ledelse: Klare roller og definert ansvar
God økonomistyring: Månedlig oppfølging
Utvikling av en riktig organisasjonskultur: Kultur for å varsIe, håndtering av
mislighold, åpenhet
Virksomhetsstyring: Risikostyring, internkontroll, mål- og resuItatstyring
Usikkerhetsstyring: Summen av risiko og muligheter
Internkontroll: Målrettet og systematisk
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i.3.S1 L. besternmeiser Arb

Ledernes kunnskap og etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven
Omsorg Oslo KF stiller som krav at samtlige ledere på alle nivåer skal ha god  kompetanse
knyttet til arbeidstidsbestemmelsene i planlegging og oppfølging av de ansattes turnus.
Ledernes ansvarsområde fremkommer i de ulike lederes stillings- og arbeidsbeskrivelse. Her
står at turnus inkludert å planlegge hjelpeturnus i god tid før iverksettelse er deres ansvars- og
arbeidsoppgave.

Omsorg Oslo KF sikrer at ledere har kompetanse gjennom en kompetansekartlegging. Denne
inneholder spørsmål om de har den kompetansen som Omsorg Oslo KF stiller til ledere. Det
vises til  Kvalitetsstrategi 2013 —2016  hvor dette er beskrevet  (vedlegg nr. 2).  Dersom denne
kompetansekartleggingen viser at ledere ikke har meget god kompetanse i forhold til
arbeidstidsbestemmelsene i planlegging og oppfølging av de ansattes turnus, er
institusjonssjef ansvarlig for at det blir gitt opplæring og veiledning. Institusjonssjef er
forpliktet til å følge opp dette.

Omsorg Oslo KF har gått til innkjøp av NOTUS turnus og bemanningssystem som gir rask
tilbakemelding når vaktsystemet ikke er i tråd med arbeidstidsbestemmelsene i
arbeidsmiljøloven.

Eksempel pa hvordan Omsorg Oslo KF har jobbet med opp y lelse av
arbeidstidsbestemmelser, arbeids- og lonnsforhold og etterievelse av kontrakt og
resultater av dette arbeidet ved Ammerndlunden sykehjem
Gjennorn turnusarbeid, samarbeid .med ansattes organisasjoner og gjennom veiledning og
opprolging har avdelingslederne ved Ammerudlunden syke[tiern utviklet kompetanse og
kunnskap om arbeidstidsbestemmelser og turnus. Det er avholdt flere seminarer og kurs
knyttet til arbeidstid og turnus. Dette har blitt  fulgt  opp  den  enkelte leder både gjennom
rapportering og ved veiledning. Avdelingslederne ved Ammerudlunden sykehjem har i dag
god innsikt i hva den kontraktfestede bemanningen innebærer. Avdelingslederne og
institusjonssjef har i dag inngaende kjennskap til hva som er kontraktfestet bemanning og at
dette ikke kan endres uten gjennom avtale med oppdragsgiver.

Leder tes ansvar og kompetanse ift å sikre at avdelingene har tilstrekkelig antall
kompetente ansatte tUr å ivareta bentanningspianen
Omsorg OsIo KF stiller som krav at samtlige ledere på alle nivåer skal ha god kompetanse
knyttet til å  sikre  at avdelingene har tilstrekkelig antall kompetente ansatte for å ivareta den
bernanningsplanen som vi har lovet. Ledernes ansvarsområde fremkommer i de ulike lederes
stillings- og arbeidsbeskrivelse. Dette innebærer blant annet å ha oversikt over antall hjemler,
sørge for at alle medarbeidere har gyldig arbeidsavtale, og melde i fra  til  personal når noen
slutter, sørge for at rutiner for utlysninger, ansettelser følges, sorge for god opplæring og
ivaretakelse av medarbeidere, veilede og undervise ansatte og nyansatte, samt
sykefraværsoppfølging.

Omsorg Oslo KF sikrer at ledere har kompetanse gjennom en kompetansekartlegging. Denne
inneholder spørsmål om de har kompetanse innen følgende områder: Nytt HR-system,
utlysning av ledige stillinger, ansettelsesrutiner, intervju og referanseinnhenting, permisjoner
med/uten lønn, ferieloven, forskuddsferie, oppsigelsestid, oppfølging av nyansatte, vurdering
av kompetanse i egen avdeling gjennom medarbeidersamtalen samt faglig oppdatering og
videreutvikling av medarbeidere.



Dersom denne kompetansekartleggingen viser at ledere ikke har god kompetanse i forhold til
å  sikre  at avdelingene har tilstrekkelig antall kompetente ansatte for å ivareta
bemanningsplanen som er lovet, er institusjonssjef ansvarlig for at det blir gitt opplæring og
veiledning. Institusjonssjefplikter å følge opp dette.

Eksempel fra Ammerudiunden sykehjem:
Omsorg Oslo KE kan vise til hvordan vi har okt avdelingsledernes kompetanse på
Arnmerudlunden sykehiem. Gjennom turnusarbeid, samarbeid med ansattes organisasjoner og
gjennom vededning og oppfolging har lederne utviklet kompetanse og kunnskap om
arbeidstidsbesternmelser og turnus. Det er avholdt flere seminarer/kurs knyttet til arbeidstid
og turnus og har fulgt opp den enkelte leder både gjennom rapportering og ved veilednine.

Administrasjonen i 0111tiorg Oslo KL hadde individuelle moter  med alle  lederne en gang per
maned hvor budsjett og bemanningen gjennomgås for alle postene. Dokumentasjon for
oppdraesgiver hvordan kravene overhokles:

Vi skal til enhver tid kunne dokumentere overholding av arbeidstidhestemmelsene
gjennom vår gjennom vår turnus og gjennom vikaroversikter. Alle turnuser og
hjelpeturnuser er godkjent av tinitsvalete
Lederne  skal kontrollere oe undertegne månedlig lonnsrapporter tbr ledere
Det er opprenet en mappe tbr hver leder. Denne inneholder bernanningsplan.
arbeidstidsbestemmelser. budsjett/regnskap, og tbværsoversikt.
Avdelingslederne rapporterer månedlig til administrasjonen i Omsorg Oslo K.12.
Oppfoleing av kontraktsrnessig bemanning

Denne gode praksisen skal vi videreføre ved Rødtvet sykehjem.

Dersom det viser seg etter kompetansekartleggingen én eller flere ledere mangler denne
kompetansen, eller at de føler seg usikre, skal Omsorg Oslo KF sørge for at de tilegner seg
kunnskap på dette feltet. Det er en viktig del av lederoppgavene.

Omsorg Oslo KF er en del av Oslo kommune, og følger dermed tariffavtalen og
arbeidstidsbestemmelsene som er fastsatt i Oslo kommune.
Omsorg Oslo KF kan dokumentere overfor arbeidsgiver:

Ledere på alle nivåer på Rødtvet sykehjem skal ha kompetanse
innen turnus og arbeidstidsbestemmelser
Kompetansekartlegging for avdelingssykepleiere
Pålagt kurs og opplæring for ledere som ikke har meget god
kompetanse på arbeidstidsbestemmelsene
Alle arbeidsplaner  er  godkjent av representant for ansattes
organisasjoner
Ledere skal ha  veiledning  og oppfølging
Ledere skal gjennomføre kurs i arbeidstidsbestemmelsene

Dette blir fulgt opp gjennom de månedlige statusrapporteringemøtene mellom institusjonssjef
og avdelingssykepleier:

Hjemmelsoversikt, timelister, pakkseddel og regnskapstilbakemelding er levert etter
de fastsatte frister i rapporteringsperioden. Hvis ikke, hvorfor?
Er turnus / hjelpeturnus godkjent og synlig i avdelingen? Hvis ikke, hvorfor?

Det vises til  kap. 11.1 vedlegg nr. 2 i Kvalitetssystetnet  hvor dette er beskrevet.



Etterlevelsen av arbeidstidsbesternmelsene
Dokumentasjon for oppdragsgiver hvordan kravene overholdes:

Vi skal til enhver tid kunne dokumentere overholding av arbeidstidbestemmelsene
gjennom vår gjennom vår turnus og gjennom  vikaroversikter.  Alle turnuser og
hjelpeturnuser er godkjent av tillitsvalgte
Lederne skal kontrollere og undertegne månedlig lønnsrapporter for ledere
Det er opprettet en mappe for hver leder. Denne inneholder bemanningsplan,
arbeidstidsbestemmelser, budsjett/regnskap, ferie- og fraværsoversikt.
Avdelingssykepleiere rapporterer månedlig til administrasjonen i Omsorg Oslo KF for
å sikre at Rødtvet sykehjem overholder arbeidstidsbestemmelsene
Oppfølging av kontraktsmessig bemanning
Dokumentere overtid i Notus

Vi forplikter oss til å fremlegge den dokumentasjonen Oppdragsgiver etterspør innen to
virkedager.

Ansvarlig: Direktør

Frivillige på sykehjem kan grovt deles i 3 ulike typer frivillig innsats:

Arrangementer som hyggekvelder og lignende som drives av frivillige grupper som
Lions, Rotary, Røde Kors, venneforeninger, menigheter
Personlig relaterte aktiviteter er besøksvenner og lignende. Organisasjoner som
Røde Kors som har et frivillighetstilbud som er  rettet  mot enkeltpersoner. F. eks Røde
Kors besøkstjeneste.
Selvrekrutterte. Frivillige som sykehjemmet selv rekrutterer til å delta i ulike
aktiviteter på sykehjemmet, både i forhold til deltakelse i fellesarrangementer og
gruppeorienterte aktiviteter som høylesning i grupper, frokosthygge med frivillige
verter, samtalegrupper, men også i forhold til individuelle tiltak som besøkstjeneste,
følging til lege/tannlege m.m.

Påror- frivillige og sykehjemmet i lokalmiljoet
En viktig faktor for å lykkes med
aktivitetsrelaterte tilbud er å rekruttere
frivillige og pårørende til ulike individuelle
tiltak. I våre sykehjem vil en viktig oppgave
være funksjon som frivillighetskoordinator, og
denne funksjonen vil bli dekket av en av
aktivitetsmedarbeiderne. Frivillighets-
koordinatoren skal ha ansvar for å rekruttere
frivillige og koordinere denne virksomheten.

Frivillighetskoordinatoren på Rødtvet sykehjem skal være en av aktivitetsmedarbeiderne på
Rødtvet sykehjem. En av foretakets ansatte har utviklet en egen verktøykasse for rekruttering
og oppfølging av frivillige  (vedlegg nr 21).



Frivillige og pårørende er en viktig ressurs både i forhold til ulike fellesarrangementer, men
også i forhold til individuelle tiltak

'arorende som ressurs
Pårørende er den gruppen som ofte best kan gjøre en frivillig innsats på sykehjemmet.
Gruppen skiller seg ut fra andre frivillige fordi de som pårørende har en annen relasjon til
sykehjemmet. En undersøkelse gjort av sykehjemsetaten i de kommunale sykehjemmene viser
at bare 3 av sykehjemmene har pårørende som frivillige (en av våre ansatte i foretaket hadde
ansvar for denne undersøkelsen). Hva kan årsaken være? Den viktigste årsaken er at
pårørende ikke blir spurt. Medarbeiderne ved avdelingene møter pårørende i sitt daglige
arbeid, slik at det er disse som vil stå for rekruttering av pårørende som frivillige. Hvis
Omsorg Oslo KF skal drive Rødtvet sykehjem skal pårørende allerede i innkomstsamtalen få
forespørsel om å delta i frivillighetstiltak.

Mange pårørende kan og ønsker å gjøre en innsats
Flere nære pårørende ønsker å gjøre en innsats. Kanskje de kan lese fra en bok mens de
besøker sin mor eller kanskje de kan ta en annen beboer med på tur når de allikevel går på tur
med sin mor? Man må huske at det alltid er flere pårørende enn de man treffer. En beboer kan
ha barnebarn som vil gjøre en innsats.

Vi skal tilby pårørende å fortsette med frivillighetsarbeid etter at deres nære (ektefelle,
foreldre) er døde. Det hjelper dem og ha noe meningsfullt å gjøre i sorgperioden og de
opprettholder et sosialt nettverk.

Omsorg Oslo KF vil hvis vi skal drifte Rødtvet sykehjem forplikte oss til å rekruttere
pårørende til ulike frivillighetsoppgaver. Det er flere ting vi kan gjøre, men det viktigste er å
begynne med ledelsen. Rekruttering av pårørende bør være et tema i ledergruppene hvor man
setter seg noen mål. Deretter må man ta opp dette i avdelingene. Når skal man spørre og
hvordan? 1nntaksmøte er kanskje det første møtet med pårørende hvor man kan informere om
frivillighetsarbeid på sykehjemmet. Når man blir bedre kjent med pårørende kan man spørre
mer direkte.

Hvilke oppgaver kan pårørende gjøre?
Det er mange oppgaver på et sykehjem som pårørende kan gjøre, men det er viktig at
pårørende føler seg komfortable med disse oppgavene. Pårørende kan aldri presses til
frivillighetsoppgaver, men det er mange oppgaver i et sykehjem som både kan være

interessante og givende for pårørende. Her kan nevnes:
Lese fra en bok for flere beboere mens de besøker sin mor
Kanskje ønsker 2 pårørende å være frokostverter en gang pr uke hvor de gjør noe
spesielt ut av frokosten med lys på bordet, allsang og lesing av dagens aviser.
Ta en annen beboer med på tur når de allikevel går på tur med sin mor? Kanskje de
kan komme og bake kaker til kaffekosen en gang pr uke?
Eller kanskje den teknisk interesserte datteren vil ordne kinoutstyret og stå for
gjennomføring av kinoforestillingen en gang hver 14.dag.
Eller kanskje det finnes en sønnesønn som er god på piano og som kan være barpianist
når man har kafe på lørdag ettermiddag.

Mulighetene er mange men det forutsetter at man spør og at ledelsen på sykehjemmet har et
ønske om å øke andelen av pårørende som frivillige.



Frivillige som ressurs
Frivillige er viktige for å skape et hyggelig
sykehjernsmiljø. Frivillighet vil de nærmeste årene bli
viktigere og viktigere. Vi skal rekruttere flere frivillige til
Rødtvet sykehjem. Vi skal tilby et faglig forhold til
frivillighet.

Hva slags oppgaver kan frivillige gjøre
Hva kan frivillige gjøre? Masse ulike ting men ett
prinsipp er ufravikelig. De skal ikke erstatte fast
medarbeidere.  De skal  være et  viktig supplement og kan noen ganger gjøre det samme
arbeidet som fast ansatte men er allikevel et supplement og skal ikke erstatte ansatte.
Hva slags oppgaver kan frivillige gjøre? Bare fantasien kan begrense dette, men de mest
vanlige aktivitetene frivillige gjør er (listen er ikke utømmende):

obt 9,M1116iME0
Kinoforestillinger
på sykehjemmet
Kiosk- og
velferdstralle
Deltakelse på turer
Spaserturer i
nærmiljøet
Venneforening
Høytlesning fra
avisen
Dekking av
frokostbord og
middagsbord
Følgetjenester til
lege, tannlege,
handling

Lørdags- og
kveldskafe
Hjelp til større
arrangementer (i
og utenfor
sykehjemmet)
Underholdnings-
kvelder
Arrangementer på
høytidsdager
( 1 .mai, 17 mai,
påske, pinse, jul)
Besøksvenner
Velværedager

Rekruttering og tiltak for a beholde frivillige
Like viktig som å rekruttere frivillige like viktige er det å beholde dem. Vi har utviklet et
system for belønninger for de frivillige. Det inneholder blant annet lunsjbonger til kantine,
kinobilletter, invitasjon til julebord og fester m.m.

Det er viktig at de frivillige blir inkludert i sykehjemmets sosiale liv. Det skal lage en plan
som omhandler hvordan frivillige blir mott i avdelingene og på sykehjemmet slik at de føler
seg verdsatt og velkomne på alle nivåer. En av aktivitetsmedarbeiderne skal være
kontaktperson. Vi skal tilby veiledning hvis de frivillige har tatt på seg oppgaver de mener er
vanskelig for dem.

Frivillighetstiltak skal være forankret i ledergruppen
Det er viktig at alle frivillighetstiltak er forankret i ledergruppen, og at ledergruppen aktivt får
tilbakemeldinger på hvordan situasjonen er. Det skal settes opp plantall på hvor mange
frivillige vi onsker i sykehjemmet. Ledergruppen skal systematisk oppsummere status på
sykehjemmet, og beslutte tiltak for å bedre og styrke tilgangen på frivillige.



Verktøykasse for frivillighet
En av våre ansatte har utviklet en egen verktøykasse for frivillighet som er utprøvd og som
fungerer. Denne skal vi benytte oss av i arbeidet med de frivillige. Verktøykassa inneholder
kontrakter,  taushetserklæringer og andre praktiske skjemaer og gir dessuten et trinn for trinn
forslag på hvordan frivillige kan rekrutteres  (vedlegg nr. 21).

Sykehjemmet i lokalmiljøet
Sykehjemrnene  er  ofte viktige institusjoner i nærmiljøet fordi mange i nærmiljøet arbeider der
og fordi mange av nærmiljøets eldre bor sine siste år på sykehjemmet.

Vi skal arbeide for å få lokalmiljøet inn på sykehjemmet. Dette er en stor gode for beboerne.
Det blir mer liv og røre, mer å se på og lytte til, miljøet blir mer normalisert. Vi ønsker at våre
sykehjem skal fungere som flerbrukshus i det lokale miljøet. Dette gjelder både inne- og
utemiljøer.

Sykehjemmets felleslokaler. Sykehjemmene har gode felleslokaler som ofte står
ubrukt store deler av døgnet. Vi skal tilby ulike la lag og foreninger låne lokaler gratis
mot at de arrangerer 3-4 lørdags- eller kveldskafeer i året for beboerne.
Gjør kafe attraktiv for nærmiljøet. Ettersom det ikke er noen kantine på Rødtvet
sykehjem, skal kafearrangementene en kveld pr uke og hver 3 lørdag være viktige for
også å gi et tilbud til eldre utenfor sykehjemmet. Vi skal kontakte hjemmetjenestene i
bydelen og informere bredt om våre kafetilbud.
Venneforening. Vi skal tilrettelegge for at det blir etablert en venneforening for
Rødtvet sykehjem. En venneforening skaper mye trivsel på sykehjemmet, og er en
viktig brobygger til nærmiljøet.

Det å få lokalmiljøet inn i sykehjemmene på denne måten er en ren vinn-vinn-situasjon hvor
både lokalmiljøet og sykehjemmets beboere drar nytte av hverandre. Dette vil også være en
god arena hvor vi kan rekruttere frivillige.

Omsorg Oslo KF har som mål at beboere, pårørende, medarbeidere og andre
samarbeidspartnere opplever ro, trygghet og fornøydhet før og etter
virksomhetsoverdragelsen. Vi definerer perioden før virksomhetsoverdragelsen fra den tiden
det offentliggjøres hvem som vinner driften av Rødtvet sykehjem til overdragelsesdato. Den
første tiden etter virksomhetsoverdragelsen definerer vi til å være de første 6 måneder etter
overdragelsen.

Omsorg Oslo KF har våren 2013 gjennomført virksomhetsoverdragelse av Ammerudlunden
sykehjem, og vi har høstet mange nyttige erfaringer. Vi mener at vi gjennom denne prosessen
har styrt dette på en måte som ikke har medført ekstraordinære belastninger på beboere,
pårørende og medarbeidere. Vi startet så raskt vi hadde mulighet til å samarbeide med ny
drifter om den videre prosessen. Det var en vellykket prosess med godt samarbeid med ny
drifter og med medarbeidernes organisasjoner.

Vedlagt legges protokoll fra forhandlinger med medarbeidernes organisasjoner og protokoll
fra sluttmøte med ny drifter.  Viser til vedlegg nr. 22 og nr. 23.



identifisere og løse problemområder før overtakelse
Det er ofte knyttet usikkerhet hos beboere, pårørende, medarbeidere og andre
samarbeidspartnere ved ny leverandør som skal drifte sykehjemmet. Omsorg Oslo KF skal
sette i gang tiltak for å redusere denne usikkerheten. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet
risiko- og sårbarhetsanalyser med tilhørende tiltaksplaner. Oslo Omsorg KF vektlegger også
et godt samarbeid med oppdragsgiver og tidligere leverandør. For at en slik overdragelse skal
lykkes forutsetter det at både nåværende og kommende drifter på et tidlig tidspunkt
igangsetter et forpliktende samarbeid. Nåværende dritter må legge forholdene til rette for at
dette gjennomføres.

Omsorg Oslo KF skal konkret identifisere problemområder som knyttes til overtakelse på
følgende måte:

Dialog og samarbeid med nåværende drifter: Vi skal
umiddelbart ta kontakt med nåværende drifter for å
starte et samarbeid vedrørende overdragelsen.
Nåværende drifter har kjennskap til hvilken
usikkerhet og spenning medarbeidere, beboere og
pårørende har
Dialog og samarbeid med institusjonssjef: Vi ønsker
en dialog og samarbeid med institusjonssjef så raskt
som mulig slik at vi sammen kan planlegge hvordan
vi i størst grad kan gi beboere, ansatte og pårørende trygghet og ro i
overdragelsesprosessen. Dette handler mye om informasjon og kommunikasjon.
Samarbeidet med institusjonssjef skal avklares med nåværende drifter
Dialog og samarbeid med tillitsvalgte: Vi skal samarbeide med tillitsvalgte for å
ivareta ansattes behov og interesser. Tillitsvalgte har ofte kjennskap til hvordan
medarbeiderne opplever overtakelsesprosessen. Ved å samarbeide og ha god dialog
med tillitsvalgte, skal vi klare å redusere medarbeidernes spenning og usikkerhet
Fast tidspunkt for oppmøte ved Rødtvet sykehjern 4 uker før overtakelse: Vi skal ha et
fast ukentlig tidspunkt hvor vi er fysisk filstede på Rødtvet sykehjem. Medarbeidere,
pårørende og beboere kan komme snakke med oss, stille spørsmål osv. Dette skal
avklares med nåværende drifter
Møte med medarbeiderne: Vi skal ha allmøte for medarbeiderne hvor vi skal
informere om overtakelsesprosessen, samt svare på medarbeidernes spørsmål. V i skal
inv itere tillitsvalgte til å delta på møtet. Dette skal avklares med nåværende drifter
Pårørendemøte: Vi skal invitere til mote med pårørende hvor vi skal informere om
overtakelsesprosessen og Omsorg Oslo KF. Vi skal også svare på pårørendes
spørsmål. Dette skal avklares med nåværende drifter
Tidligere erfaringer med overdragelse: Vi har erfaring med å overta sykehjem
(Ammerudlunden sykehjem) samt overdra sykehjem (Ammerudlunden sykehjem).
Overdragelsen av Ammerudlunden sykehjem ble gjennomført på en god måte hvor
også ny drifter var fornøyd med prosessen  (vedlegg nr. 23).  Våre erfaringer fra disse
to prosessene ønsker vi å ta med oss videre for at overtakelsen skal gi minst mulig
spenning og usikkerhet for ansatte, beboere, pårørende og andre samarbeidspartnere
Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse med påfølgende handlingsplan: Vi skal
sammen med leder og tillitsvalgt identifisere risikoområdene. Disse skal vurderes i
forhold til sannsynlighet og konsekvenser. Det skal igangsettes tiltak for å redusere
sannsynligheten og/eller konsekvensen av risikoområdene



Ivaretakelse av beboere, pårørende, medarbeidere og andre samarbeidspartnere ved
overtakelse
Omsorg Oslo KF har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg nr. 24) basert på de
utfordringer vi mener en overtakelse kan medføre. Vi har basert denne analysen innen fem
områder: Ansatte, beboere og pårørende, andre samarbeidspartnere samt økonomi. Omsorg
Oslo KF vil at medarbeidere, beboere, pårørende og andre sarnarbeidspartnere skal i minst
muliu, grad merke en omst illing. Dette gjøres gjennom:

Åpenhet: Institusjonssjef og avdelingsledere deltar i prosessen ved en eventuell
overdragelse. Vi mener det er viktig at avdelingslederne på sykehjemmet deltar da de
kjenner medarbeiderne, beboere og pårørende
Vi forplikter oss til å gi Oppdragsgiver innsyn i relevante dokumenter om driften og
beboernes situasjon, slik at overdragelsen blir smidig og god

Handlingsplan
På bakgrunn av denne risiko- og sårbarhetsanalysen har vi utarbeidet en handlingsplan som
ivaretar disse områdene. Omsorg Osio KF har vi en og kommunikasjonsstrategi for å sikre rett
informasjon til rett tid. Vi har også egen prosedyre for mediahåndtering for møte media. Det
vises til kap. 4.5 og kap. 9.4 i kvalitetssystemet hvor dette er beskrevet. Viser til
Handlingsplan for virksomhetsoverdragelse fra ekstern leverandør til Omsorg Oslo KF
(vedlegg nr. 25).

Kommunikasjonsstrategi
Osio kommune har åtte prinsipper som
ligger til grunn for
informasjonsvirksomheten i Oslo
kommune. Omsorg Osio KFs
kommunikasjonsstrategi er basert på Osio
kommunes informasjonspolicy.
Strategien er en del av foretakets
plandokumenter. Viser til kap. 4.5 i
kvalitetssystemet.

HVEM skal vi
kommunisere med?

- HVA skal vi si?

I HVILKEN KANAL skal
vi si det?

HVORDAN skal vi si det?

HVORFOR? Hva skal vi
oppnå med det?

NÅ-



SITUASJON
OG MÅl-

EvALUERING GJENNOM-



FORING

Samarbeid med Oppdragsgiver
Omsorg Osio KF er opptatt av å ha et godt samarbeid med Oppdragsgiver. Med et godt
samarbeid vektle2,ger vi følende:

Omsorg Oslo KF skal levere konkurransedyktige tilbud innen pleie- og
omsorgssektoren på vegne av Oslo kommune.
Tjenesteleveransen skal ytes i henhold til tjenesteavtale inngått med oppdragsgiver.
Det vises til kap. 3.2 i kvalitetssystemet hvor Omsorg Oslo KFs forretningside er
beskrevet
Vi skal etablere et fast samarbeid med Oppdragsgiver med de faste kontraktsmøtene
som blir avholdt jevnlig
Vi skal samhandle med Oppdragsgiver om ulike problemstillinger og er opptatt av
samhandling basert på gjensidig tillit
Gjensidig samarbeid mellom Omsorg Oslo KF og Oppdragsgiver
Oslo kommunes verdier skal legges til grunn for et godt samarbeid:

Brukermedvirkning
Respekt
Engasjement
Redelighet



Identifisere og løse problemer med andre samarbeidspartnere
Omsorg Oslo KF har erfaring fra å drifte Ammerudlunden sykehjem. Omsorg Oslo KF har i
denne tiden samarbeidet med Oppdragsgiver. Ved overtakelsen av Ammerudlunden sykehjem
var korttidsplassene spredt til flere avdelinger, noe vi anså som uhensiktsmessig. Omsorg
Oslo KF tok initiativ til en dialog med Oppdragsiver om denne problemstillingen. Vi kan her
vise til et godt samarbeid med Oppdragsgiver om en god løsning på disse plassene. Vi samlet
alle korttidsplassene ved en avdeling, noe som er til det beste for beboerne.

Omsorg Oslo KF hadde jevnlige kontraktsoppfølgingsmøter med Oppdragsgiver vedrørende
driften av Ammerudlunden sykehjem. Vi kan vise til at vi har hatt en åpen og konstruktiv
samarbeid med Oppdragsgiver. Vi er fleksible til å gjøre endringer om driften dersom
Oppdragsgiver ønsker dette. Vi samhandler med Oppdragsgiver om ulike problemstillinger og
er opptatt av samhandling basert på gjensidig tillit.

Vi samarbeider godt med
smittevernkontoret i Helseetaten samt
Utviklingssenter for sykehjem
(kulturseminaret for fremmedkulturelle er
eksempel på samarbeid med
utviklingssenteret). Det er også et
samarbeid med Geria og andre
kompetanseorganisasjoner.
Vi deltar i aktuelle nettverksgrupper som f. eks legenettverk, nettverk for
fagutviklingssykepleiere, nettverk for fysioterapeuter og ergoterapeuter m.m. Det er også
naturlig å samarbeide med sykehus og andre sykehjem når dette er naturlig.

Ved overdragelse av Ammerudlunden sykehjem har vi dokumentert:
• Ved å arbeide systematisk og målrettet har de personalmessige sidene ved

virksomhetsoverdragelsen bli ivaretatt. Vi har presentert vår visjon, virksomhetside og
verdigrunnlag. Hvordan vi skal gjøre dette i praksis er beskrevet i kap. 1.3.1.2. Vi skal
bruke kvalitetssystemet Kvalitetslosen som er beskrevet i kap. 1.3.6.1. Vår
organisasjonsstruktur og kultur er beskrevet i kap. 1.3.2.



hlentifisere og lose pr°obleinområder  i  den forste tiden etter driftsovertakelse av Rodtvet
sykehjem
Etter virksomhetsovertakelsen må beboere, pårørende, medarbeidere og andre
samarbeidspartnere forholde seg blant annet til nye rutiner og prosedyrer. De har vært
gjennom en lang periode over flere måneder som kan ha vært preget av spenning og
usikkerhet.

Omsorg Oslo KF skal i den første tiden etter virksomhetsovertakelsen ha sterkt fokus på å
identifisere mulig misnøye, misforståelser og motsetninger. Dersom dette oppstår, skal vi
sette i gang tiltak umiddelbart for å snu denne negative trenden. På bakgrunn av dette har vi
utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser med tilhørende tiltaksplaner. Vi skal etter to måneders
drift utarbeide en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for å kunne identifisere mulig misnøye,
misforståelse eller motsetninger på et tidlig tidspunkt. Denne skal utarbeides sammen med
tillitsvalgte og verneombud. Vi skal utarbeide handlingsplan og evaluere tiltakene på den
opprinnelige handlingsplanen.

Omsorg Oslo KF skal konkret identifisere problemområder som knyttes til overtakelse på
følgende måte:

Dialog og samarbeid med institusjonssjef og avdelingssykepleiere: Vi skal ha daglig
dialog med institusjonssjef den første måneden. Deretter skal vi ha minimum ukentlig
dialog hver uke. Dette er viktig for å kunne identifisere mulig misnøye, misforståelser
og motsetninger så raskt som mulig. Vi skal umiddelbart iverksette tiltak for å
redusere disse negative forholdene
Dialog og samarbeid med tillitsvalgte og verneombud: Vi skal samarbeide med
tillitsvalgte for å ivareta ansattes behov og interesser. Tillitsvalgte har ofte kjennskap
til hvordan medarbeiderne opplever overtakelsesprosessen. Ved å samarbeide og ha
god dialog med tillitsvaigte, skal vi klare å redusere medarbeidernes mulig misnøye,
misforståelser og motsetninger
Verneombud: Vi skal ha ukentlige møter med samtlige verneombud for å kartlegge
medarbeidernes psykososiale arbeidsmiljø de første to måneder
Møte med medarbeiderne: Vi skal ha allmøte for medarbeiderne hvor vi skal
informere om overtakelsesprosessen, samt svare på medarbeidernes spørsmål. Vi skal
invitere tillitsvalgte til å delta på møtet
Pårørendemøte: Vi skal invitere til møte med pårørende innen to måneder hvor vi skal
informere om overtakelsesprosessen og Omsorg Oslo KF. Vi skal også svare på
pårørendes spørsmål
Tidligere erfaringer med overdragelse: Vi har erfaring med å overta sykehjem
(Ammerudlunden sykehjem) samt overdra sykehjem (Ammerudlunden sykehjem).
Våre erfaringer fra disse to prosessene ønsker vi å ta med oss videre for at
overtakelsen skal gi minst mulig spenning og usikkerhet for ansatte, beboere,
pårørende og andre samarbeidspartnere
Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse med påfølgende handlingsplan etter to
måneder: Vi skal sammen med tillitsvalgt og verneombud identifisere risikoområdene.



Disse skal vurderes i forhold til sannsynlighet og konsekvenser. Det skal igangsettes
tiltak for å redusere sannsynligheten og/eller konsekvensen av risikoområdene.

Ivaretakelse av beboere, pårørende, medarbeidere og andre samarbeidspartnere ved
overtakelse
Omsorg Oslo KF har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse  (vedlegg nr. 27)  basert på de
utfordringer  vi  mener en overtakelse kan  medføre  i tiden etter overtakelsen. Vi har basert
denne analysen innen fire områder: Ansatte, beboere og pårørende og andre
samarbeidspartnere. Omsorg Oslo KF vil at medarbeidere, beboere, pårørende og andre
samarbeidspartnere skal i minst mulig grad merke en omstilling. Dette gjøres gjennom:

Åpenhet
Gi Oppdragsgiver innsyn i relevante
dokumenter

Vi skal løse dette på  samme måte  som vi gjorde før
overtakelse. Dette er nærmere beskrevet tidligere i
kapittelet.

Samarbeid med Oppdragsgiver
Omsorg Oslo KF er opptatt av å ha et godt samarbeid med Oppdragsgiver. Viser til det som er
beskrevet  tidligere i dette kapittelet om samarbeid med Oppdragsgiver.

Identilisere og løse problemer med andre samarbeidspartnere
Vi skal identifisere og løse problemer med andre samarbeidspartnere etter
virksomhetsovertakelsen. Viser til risiko- og sårbarhetsanalyse med påfølgende handlingsplan
etter to måneders drift  (vedlegg nr. 28).

I.?

Oppdragsgiver kan påpeke avvik eller mangler på forhold til kontrakten gjennom
kontraktsoppfølgingsmøter. Omsorg Oslo KF forplikter seg da til å lukke avviket og rette opp
mangelen dersom dette avviker fra kontraktens innhold. Oppdragsgiver kan kreve
dokumentasjon på etterlevelse av tilbudet på drift av Rødtvet sykehjem, Dette kan f. eks være
dokumentasjon i forhold til hvor mange som har deltatt på kurs, antall hjelpepleiere som har
videreutdanning i demens eller etterlevelse av arbeidskontrakter. Omsorg Oslo KF overleverer
den dokumentasjonen Oppdragsgiver etterspor innen fastsatt frist.

Ansvarlig: Direktør

Omsorg Oslo KF mener at for å etterleve kontrakten, forplikter vi oss til å oppfylle de
kvalitetsparameterne som er beskrevet i dette dokumentet. Dette innebærer st vi forplikter oss
til å gjøre innholdet kjent og forstått av medarbeiderne ved Rødtvet sykehjem.



Vi vil deretter følge opp dette regelmessig både i form av
det faglige innholdet og i forhold til kontraktfestet
bemanning. Det siste vil bli fulgt opp månedlig når vi har
økonomigjennomgang  med avdelingslederne.  Omsorg Oslo
KF har utviklet egne skjemaer som viser daglig bemanning
på de enkelte avdelinger, og disse er enkle å bruke for å
kontrollere i forhold til den kontraktsfestede bemanningen.

Sikre kjennskap til kontrakten hos medarbeiderne
Vi skal sikre kjennskap til kontrakten på folgende måte:

Informere ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud om kontraktsmessige
forhold og hva dette innebærer av endringer for Rødtvet sykehjem
Institusjonssjef og avdelingsledere skal ha en grundig gjennomgang av kontrakten
med ansatte fra administrasjonen i Omsorg Oslo KF
Institusjonssjef og avdelingsledere skal signere på at de har lest og forstått innholdet i
kontrakten
gjennomgang av kontrakten med ansatte fra administrasjonen i Omsorg Oslo KF
Kontraktens innhold skal presenteres for medarbeiderne på avdelingsvise
personalmøter. Innhold og etterlevelse skal gjøres forstått for medarbeiderne
Nøkkelpersoner som f. eks fagutviklingssykepleier og lege skal ha en grundig
gjennomgang av kontrakten med ansatte fra administrasjonen i Omsorg Oslo KF

Oppfølging av kontrakten
Vi skal sikre oppfølging av kontrakten på følgende måte:

Arlig lederkontrakt hvor målene står oppført
Månedlig skriftlig og muntlig statusrapportering på måloppnåelse innen budsjett,
handlingsplan, opplæringsplan og lederkontrakt fra avdelingsleder til institusjonssjef
Månedlig skriftlig rapportering på status måloppnåelse innen budsjett, handlingsplan,
opplæringsplan og lederkontrakt fra institusjonssjef til  direktør
Institusjonssjef har  månedlige  møter med avdeling
Direktør har møter med institusjonssjef åtte ganger per år
Egenkontroll og internkontroll

Omsorg Oslo KF har jevnlige kontraktsoppfølgingsmøter med Oppdragsgiver vedrørende
driften av Ammerudlunden sykehjem. Vi kan vise til at vi har hatt en åpen og konstruktiv
samarbeid med Oppdragsgiver. Vi er fleksible til å gjøre endringer om driften dersom
Oppdragsgiver ønsker dette. Vi samhandler med Oppdragsgiver om ulike problemstillinger og
er opptatt av samhandling basert på gjensidig tillit.

Et godt samarbeid med Oppdragsgiver baseres på gjensidig tillit og samarbeid mellom
Sykehjemsetaten og Omsorg Oslo KF.

Oppdragsgiver kan påpeke avvik eller mangler på forhold til kontrakten gjennom
kontraktsoppfølgingsmoter. Omsorg Oslo KF forplikter seg da til å lukke avviket og rette opp
mangelen dersom dette avviker fra kontraktens innhold. Oppdragsgiver kan kreve
dokumentasjon på etterlevelse av tilbudet på drift av Rodtvet sykehjem. Dette kan f. eks være
dokumentasjon i forhold til hvor mange som har deltatt på kurs, antall hjelpepleiere som har



videreutdanning i demens eller etterlevelse av arbeidskontrakter. Omsorg Oslo KF overleverer
den dokumentasjonen Oppdragsgiver etterspør innen fastsatt frist.

Et godt samarbeid er også å tilpasse seg og endre driften i samarbeid med Oppdragsgiver.
Dersom Oppdragsgiver ønsker andre typer sykehjemsplasser, forplikter Omsorg Oslo KF seg
til å samarbeide med Oppdragsgiver på dette.
Omsorg Oslo KF skal ha regelmessige kontraktsmøter med Oppdragsgiver og vil legge
forholdene til rette for at dokumentasjon framlegges når dette ønskes. Følgende skal kunne
dokumenteres for Oppdragsgiver:

Full innsyn i alle meldte avvik og klager
Full innsyn i arbeidslister på alle avdelinger for å se om kontraktsfestet bemanning blir
gjennomført i praksis
Protokoller fra AMU og MBU
Resultat av vernerunder
Farmasøytisk tilsyn
Egen-/internkontroll framlegges
Referat fra kvalitetsutvalg
Medarbeiderundersøkelser
Andre tilsynsrapporter
Godkjent arbeidsplan/turnuser underskrevet av tillitsvalgte
Tilgang på lønnslister med innsyn i ansattes avlønning

Vi skal enkelt og raskt dokumentere overfor Oppdragsgiver at kontraktsfestet bemanning og
lønns- og arbeidsvilkår er fulgt.

Kontraktsfestet bemanning
Vi skal levere oppsatt bemanningsplan og turnus til Oppdragsgiver. Dette er vår planlagte
bemanning. I tillegg skal vi levere arbeidsplanen som dokumenterer faktisk bemanning. På
denne måten kan vi dokumentere planlagt bemanning og faktisk bemanning. Vi bruker
turnusplansystemet Notus.

Lønns - og arbeidsvilkår
Vi følger Oslo kommunes lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal dokumentere medarbeidernes
lønns- og arbeidsvilkår gjennom Oslo kommunes HR system.

Pensjonsordninger
Vi følger Oslo kommunes pensjonsordning. Vi skal dokumentere medarbeidernes
pensjonsordninger gjennom Oslo Pensjonsforsikring.

Ansvarlig: Direktør og institusjonssjef
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27.Risikovurdering euer overtakelse
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Opplæringsplan 2014

Eldreomsorgens ABC

Fordypning Demens
Faglærte Fagutviklingssykepleier

Etiske refleksjonsgrupper

Legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndtering

Forebygging av fall

Hjelpepl eiere/helsefagarbeider Fagutviklingssykepleier

Hjelpepl eiere/helsefagarbeider Fagutviklingssykepleier

Sykepleiere Fagutviklingssykepleier

Alle ansatte Fagutviklingssykepleier

Eldreomsorgens ABC

Fordypning Demens Faglærte Fagutviklingssykepleier

Etiske refleksjonsgrupper

Samtykkekompetanse

Tillitskapende tiltak

Bruk av tvang

Forebygging og behandling

Hjelpepleiere/helsefagarbeider Fagutviklingssykepleier

Sykepleiere, lege, Fagutviklingssykepleier

hjelpepleiere/helsefagarbeidere

Sykepleier og Fagutviklingssykepleier

av sår hjelpepleier/helsefagarbeider



Eldreomsorgens ABC Faglærte Fagutviklingssykepleier

Fordypning Demens

Etiske refleksjonsgrupper Hjelpepleiere/helsefagarbeider Fagutviklingssykepleier

Dokumentasjon Alle ansatte Fagutviklingssykepleier

Kvalitetssystemet Alle ansatte Kvalitetssjef

Eldreomsorgens ABC

Fordypning Demens

Faglærte Fagutviklingssykepleier

, Etiske refleksjonsgrupper

1K-mat

Hjelpepleiere/helsefagarbeider

Sykepleier, aktivitør,

hj elpepleier/helsefagarbeider,

assistent, trivselsmedarbeider

Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Demens og kommunikasjon Alle ansatte Fagutviklingssykepleier



Eldreomsorgens ABC

Fordypning Demens
Faglærte Fagutviklingssykepleier

Etiske refleksjonsgrupper Hjelpepleiere/helsefagarbeider Fagutviklingssykepleier

Brann

Trim og aktiviteter

ADL funksjoner

Alle ansatte Brannvernleder

Ansatte på post og dagsenter Aktivitør og fysioterapeut

Sykepleier, aktivitør,

hjelpepleiere/helsefagarbeider Ergoterapeut

Eldreomsorgens ABC Faglærte Fagutviklingssykepleier

Fordypning Demens

Etiske refleksjonsgrupper Hjelpepleier/helsefagarbeider Fagutviklingssykepleier

Lottemodellen Alle ansatte Organisasjons- og

utviklingssjef

Sykepleier, fysioterapeut,

Hjerneslag: forebygging, ergoterapeut, aktivitør,
Fagutviklingssykepleier

behandling og rehabilitering hjelpepleier/helsefagarbeider



Eldreomsorgens ABC Faglærte Fagutviklingssykepleier

Fordypning Demens

Etiske refleksjonsgrupper Hjelpepleier/helsefagarbeider Fagutviklingssykepleier

Dokumentasjon Alle ansatteFagutviklingssykepleier

Etikk, verdier og holdninger Alle ansatte Fagutviklingssykepleier

Verdinavigatoren Alle ansatteFagutviklingssykepleier

Eldreomsorgens ABC

Fordypning Demens Faglærte Fagutviklingssykepleier

Etiske refleksjonsgrupper Hjelpepleier/helsefagarbeider Fagutviklingssykepleier

Kvalitetssystemet Alle ansatte Kvalitetssjef

Brann Alle ansatte Brannvernieder



Eldreomsorgens ABC Faglærte Fagutyiklingssykepleier

Fordypning Demens

Etiske refleksjonsgrupper Hjelpepleiere/helsefagarbeider Fagutviklingssykepleier

Jul på sykehjemmet Sykepleiere, pleieassistenter, Fagutyiklingssykepleier

hjelpepleiere/helsefagarbeider
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2. BAKGRUNN OG FORMÅL

Bakgrunn
Beboernes behov endrer seg, og de som får vedtak om sykehjemsplass har stadig mer
sammensatte diagnoser, Samtidig har Samhandlingsreformen ført til at sykehjemmene må
utføre behandlinger som tidligere ble utført på sykehusene. Behovet for økt kompetanse vil
derfor bli større. Kompetanseheving er avgjørende for kvaliteten av den pleien og omsorgen vi
tilbyr. Undervisningstemaene springer ut fra sykehjemmets ønsker, Omsorg Oslo KFs ledelse,
samt sentrale føringer fra Oslo kommune om vurdering av temaer som vi har behov for å løfte
frem og ha fokus på.

Formål
Formålet med kvalitetsstrategien er å sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse for å kunne
ivareta beboernes behov.

Ansvar
Direktør i Omsorg Oslo KF er overordnet ansvarlig for kvalitetsstrategien
Kvalitetssjef i Omsorg Oslo KF er ansvarlig for kvalitetsutvikling og oppfølging av
kvalitetsstrategien
Institusjonssjef er ansvarlig for kvalitetsutviklingen ved sykehjemmet

Kvalitetsstrategien blir årlig revidert i forhold til opplæring og prosjekter

Godkjent
Kvalitetsstrategien er godkjent av direktør i Omsorg Oslo KF den 24.06.2013

2.1 KVALITETSMÅL

1. Pleie- o omsor
1VILÅL: Beboerne opplever at de mottar rehabilitering

omsorg av god kvalitet 

Tiltak
Beboerne deltar i utformingen av tjenestene
Beboerne deltar i utarbeidelsen av kvalitets lan og tiltaks lan
Beboeren har rett til å op nevne en hoved årørende

av AncK= Ciry Koist8ci,

nwrs

behandling og

Ansvarli
Ledere
Ledere
Ledere
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2. Aktiviteter og kultur
MÅL: Beboerne skal ha tilbud om aktiviteter og mangfoldige

kulturarrangementer
Tiltak Ansvarlig
Ukeplanen viser daglige aktiviteter ved hver avdeling, både i Ledere
fellesskap med andre og individuelt
Kulturkalenderen viser 5 kulturarrangementer per måned Ledere
Kulturtilbudet er bredspektret og tilpasset beboernes ønsker Ledere
Rekrutterer og utvikler godt samarbeid med frivillige Ledere

Ukeplan er plan per avdeling
Kulturkalender er rnånedlige fellesarrangementer

Verdier o etikk
MÅL: Beboerne oppleverat de blir behandlet med res ekt o verdi het
Tiltak Ansvarli
Etablerer etiske refleksjonsgrupper Ledere
Setter etiske problemstillinger kontinuerlig på dagsorden, jamfør Ledere
Verdighetsgarantien
Ansatte signerer årlig på Oslo kommunes etiske retningslinjer Ledere
Oslo kommunes verdier (BRER) er tema på personalmøter, ledermøter Ledere
og ved ansettelser 

Omsorg Oslo KFs visjon er tema på personalmøter, ledermøter og ved Ledere
ansettelser

Kompetanse o kvalitet
MÅL: Omsorg Oslo KF har fagpersonell med høy kompetanse og høy
kvalitetpå sinet. enester
Tiltak Ansvarli
Det er samsvar mellom faktisk bemanning og planlagt bemanning, Ledere
jarnfør bemanningsplan og kontrakt
Beboeren har tilgan til legetjenester Ledere
Videreutvikler bruk og muligheter i Gerica Ledere
Videreutvikler bruk og muligheter i Kvalitetslosen Ledere
Etablerer og utvikler Lotte — modellen Ledere
Benytte avvikssystemet, egenkontroll, tilsyn og revisjonsrapporter aktivt Ledere

kvalitetsutviklingsarbeidet
0 pretter og leder kvalitetsutvalg Institusj onssj ef
Hjelpepleiere og helsefagarbeidere har fullmakt til å dele ut legemidler Ledere
Gjennomføre lan for systematisk videre- og etterutdanning 	 Ledere
Legger til rette for lederutvikling Institusj onssj ef

(ify Kolstaci
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Systematisk og målrettet oppfolging av kvalitetsmålene

Tiltak Tid

Lederkontrakt med tydelige mål for alle ledere

Skriftlig og muntlig statusrapportering på måloppnåelse innen budsjett,
handlingsplan, opplæringsplan og lederkontrakt fra avdelingsleder til
institusj onss ef
Skriftlig rapportering på status måloppnåelse innen budsjett,
handlingsplan, opplæringsplan og lederkontrakt fra institusjonssjef til
direktør

Direktør har møter med institusjonssjef

Årlig

Månedlig

Månedlig

8 ganger per år

22 SYSTEMATISK KVALITETSARBEID

Kvalitetsstrategien tar utgangspunkt i Stortingsmelding 10 (2012-2013) God kvalitet — trygge
tjenester. Fra 2012 ble det lovpålagt med systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og
pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratets kvalitetsstrategi
fra 2005 bygger på en bred tilnærming til kvalitet. Strategien legger vekt på betydningen av
forbedringskunnskap, det vil si kunnskap om hva som skal til for å skape endring og om
endring faktisk fører til forbedring.

Forberede: Vi erkjenner behovet for forbedring,
klargjør kunnskapsgrunnlaget og forankrer
forbedringsarbeidet.
Planlegge: Vi setter mål for det vi ønsker å oppnå,
kart1egger nåværende praksis og finner
forbedringsti1tak.
Utfore: Vi gjør det vi har planlagt.
Kontroller: Vi undersøker om det vi gjorde virket
som vi ønsket.
Standardisere og folge opp: Vi standardiserer ny
praksis, sikrer videreforing og sprer forbedring.

I lwrs 301,
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3. OPPLÆRING AV NYANSATTE

3.1 NYANSATT AVDELINGSSYKEPLEIER

Navn nyansatt:
Dag/uke Signatur

Følge fadder

Gjennomgang av spørsmål fra første dag

Sykepleier ved avdelingen gir utdypende rapport om beboerne

Rutiner hygiene;
Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og
langtidsinstitusjoner i Oslo kommune
MRSA-veilederen
Smitteregime
Avfallshåndtering
Vask og stell av tøy til beboere

folun'ø .k'sykeItjerrtnit-

Ainic ïy Vo
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Følge fadder og sykepleier ved avdelingen

Gjennorngang av spørsmål fra forrige dag

Opplærling i (lerica
Rapport og dokumentasjon
PPS
Tiltaksplan
Legevisittmodulen
MNA skjema
INR skjema
PLA
Rutiner nyansatte

Oppfølgning av sperrsmål fra uke I. Gjermomgang av det som mangler.
Repetisjon hvis nødvendig

Deltar i legevisitt og tverrfaglig møte sammen med sykepleier ved
avdelingen

Opplæring
Out-look
HR

Grundig gjennomgang av branninstruks og hvor slukkeutstyr og
rømmingsveier finnes

Gjennomgang av stillings- og arbeidsbeskrivelse

Gjemwmgang av kontrakten mellom Omsorg Oslo KF og
Sykehjemsetaten

Presentert for tillitsvalgte og verneombud

Møte mellom fadder, institusjonssjef og nyansatt med hensyn til om
målene for opplæringsukene er nådd

Igangsette tiltak dersom opplæringsmålene ikke er oppnådd. Sett tiltak,
ansvar og tidsfrist for at målene skal oppnås

Cfry
ns )0(3



Repeterende opplæring
HR
Notus
Pasientregnskap

Mdte mellom fadder, institusjonssjef og nyansatt med hensyn til om
målene for opplæringsukene er nådd

Igangsette tiltak dersom opplæringsmålene ikke er oppnådd. Sett tiltak,
ansvar og tidsfrist for at målene skal oppnås

Opplæring
Oppfølging av nyansatte
Ledersamtaler
Medarbeidersamtaler

avtalen
Saksbehandling
Handlingsplaner
Risikovurderin risikostyring

ttus)ottss1eF, ,
Måned.SSå.rntale
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Oppfølgning av spørsmM fra tidligere. Gjennomgang av det som
mangler. Repetisjon hvis nødvendig

Kurs innen:
Turnuskurs: turnus, turnuspianlegging, arbeidstid, overtid,
forskjøvet  arbeidstid, merarbeid, ferie,
arbeidstidsbestemmelser
Konfliktsamtaler

Opplæring
Kvalitetsutvalg
Sette i gang tiltak ved avvik, systemsvikt, klager og tilsyn
Internkontroll og egenkontroll

Oppfølgningssamtale med institusjonssjef
(5 måneders samtale — se vedlegg)

Oppfølging av arbeidsmålene satt i 2 —månedessamtalen

Institusjonssjef fastsetter arbeidsmål frem til første ordnære
ledersamtale

Kriterier for å være fadder til nyansatt avdelingssykepleier:
Avdelingssykepleier med ledererfaring ved sykehjemmet, samt personlig egnethet.

t.J1w1Ht av Gry
-2M

2013
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3.2 NYANSATT SYKEPLEIER

Navn nyansatt:

Da /uke ,

Blir taXt Intot åy averelingsSykepleier og fadder

Omvigning .øg-introduksjon på. sxkohjeMMet m'ed:fatider

 U.stlevering ay ukke informasjonshefterSOTil Vikti,.'ge for sykehjem
sorn driftes av OtugorgO,SIO,KF, InfOrthagjOhet*al jeseg igjennorn
og vxre kjent for:dennyansatte:

KyalIetSstrategi
Velkornsthefte

: 1<sulUrPtograinMet '
Branninti'fxks., rarintaVle, btatmshikkeutstyr
Servieerklaering beboer ogWrørende

[Utievering av'nødvenelige nøklet ng.-gåxderobeskap

Meldes inn i (hvis mulig gjøe"S dette forkant)
1. Oslo Yelles

1• UERICA

Kv4tetslo§en

Pølge fadder

Morgenmøte og eller rapport

Gjennomgang av spørsmål fra første dag

Utdypende rapport om beboere på avdelingen

Rutiner hygiene:
Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og
langtidsinstitusjoner i Oslo kommune
MRSA-veilederen
Smitteregime
Avfallshåndtering
Vask og stell av tøy til beboere

Ojennomgang av turnus

Følge fadder

Gjennonigangav.spersmål ft'a foxrige dag

Informasjon oni avdelingens interne rutiner,.motevirksomhet,
t legevisitt, oppbevaring av beboerens Verdisaker'ete.

; Vises medisinrom og akuttutstyr.

Prosedyrer for legemiddelhåndtering

Køktad
t 2f)1

Hoi 20



Følge fadder

Gjennomgang av spørsmål fra forrige dag

Opplærling i Gerica
Rapport og dokumentasjon
PPS
Tiltaksplan
Legevisittmodulen
MNA skjema
INR skjema
Iplos

Oppfølgning av spørsmål fra uke I. Gjennomgang av det som
mangler. Repetisjon hvis nødvendig

Opplæring
Out-look
HR

Grundig gjennomgang av branninstruks og hvor slukkeutstyr og
rømmingsveier finnes

Gjennomgang av kontrakten mellom Omsorg Oslo KF og
Sykehjemsetaten

Gjennomgang av stillings- og arbeidsbeskrivelse

Presentert for:
Tillitsvalgte
Verneombud

Møte mellom fadder, avdelingssykepleier og nyansatt med hensyn til
om målene for opplæringsukene er nådd

Igangsette tiltak dersom opplæringsmålene ikke er oppnådd. Sett
tiltak, ansvar og tidsfrist for at målene skal oppnås

Anne Ciry cic

Inws 2017, 
2013

Folger faolder

G't'3113Qiiigangåsi s'pøstsinålfrÅforrigddg

Informasjon ona tkjengcfige tjenester:på sykehjerninet:
El;goterapeut
FyS'i:oterapett
AktivItør bg aktiviteter
Fotterapeut
Frisør
Andie tjepester

Internkontrpll mat for sykehjem og Idngtidsinstitusjoner i Oslo
kommune

Opplæring i bruk ibruk av Kvalitetslosen

Følge fadder på en kveldsvakt og helgevakt
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Uke 5 - 7

Uke 9 19

Qppfølgning av spqrsmåi fra uke 2. Gjennontgang av ckt sorn
mangler. Repetisjon hvis nødVendig

GjennOmgang avkvalItetssystentet

Gjennomgang av HMS — systemet

TilleggsopPgaver sorn er I avdegen,
nizd an4re avdqiirg& Og poster

;Rutiner ved ansvarsvakt

1C.,spistere (1-Ige,.ett.sykeplei.er på avdelingenen dag) på den/de
posten(d) so  s :  ---rk'avilVoren

. uWyr,,me.disinr(im, fagerfor opfibe;yAring,av medisinske
forbruksvarer, nr4cler etc.

Repetisjon av.prosedyrene for legemiddelhåndteririg

Møte mellom fadder, avdelingssykepleier og nyansatt med hensyn til
om målene for opplæringsukene er nådd

Igangsette tiltak dersom opplæringsmålene ikke er oppnådd. Sett
tiltak, ansvar og tidsfrist for at målene skal oppnås

Tverrfaglige møter og samarbeid

Oppfølgt),ing av Spprsmål tidligere. Gjennorngangav det som, .
mangler. Reptisjon hyls nødvendig

Oppfølgningssamtale med avdelingssykepleier
(2  måneders samtale — se vedlegg)

Avdelingssykepleier fastsetter arbeidsmål for perioden frem til
5 — månedssamtalen

Oppfølgningssamtale med avdelingssykepleier
(5 måneders samtale — se vedlegg)

Oppfølging av arbeidsmålene satt i 2 månedessamtalen

Avdelingssykepleier fastsetter arbeidsmål frem til første ordnære
medarbeidersamtale

Oppfølgning av Spørsmål frå tidligere. Gjennomgang v det som
fitahgler kepetisypp hvis nødvendig

Kriterier for å were fadder til nyansatt sykepleier:
Sykepleier med minimum 2 års arbeidserfaring ved sykehjemmet, samt personlig egnethet.

,Utwbeicici av Aiwe Kolsad.
11-1W's») 3



3.3 NYANSATT WELPEPLEIER, HELSEFAGARBEIDER

Navn nyansatt:

[tKr 


ffi

qr. • Blir tatt imot av avdelingssykepleier og fadder

Omvisning og introduksjon på sykehjemmet med fadder

Utlevering av ulike informasjonshefter som er viktige for sykehjem
som driftes av Omsorg Oslo KF, Informasjonen skal leses igjennom
og være kjent for den nyansatte:

Kvalitetsstrategi
Velkomsthefte
Kulturprogramrnet
Branninstruks, branntavle, brannslukkeutstyr
Serviceerklæring beboer og pårørende

Utlevering av nødvendige nøkler og garderobeskap
,LNrA

kt4

Meldes inn (hvis mulig gjøres dotte i forkant)
Oslo FeIles
GERICA
FIR
Kvalitetslosen

Fårnelding til legemiddelkurs (grunnkurs eller oppfriskningskars)
hvis det er mer enn 2 år siden sist legemiddelkurs. Kopi av
dokumentasjon hvis nyansatte har legemiddelkurs fra tidligere
Følge fadder

Morgenmøte og eller rapport

Gjennomgang av spørsmål fra første dag

Utdypende rapport om beboere på avdelingen

Rutiner hygiene:
Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og
langtidsinstitusjoner i Oslo kommune
MRSA-veilederen
Smitteregime
Avfallshåndtering
Vask og stell av tøy til beboere

Gjennomgang av turnus
Følge fadder

Gjennomgang av spørsmål fra forrige dag

Informasjon om avdelingens interne rutiner, møtevirksomhet,
oppbevaring av beboerens verdisaker etc.

Opplæring av sykepleier i legemiddelhåndtering hvis den nyansatte
har teorikurs siste 2 år

431')/ 1<ols.d
 twiH "201?,
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Følge fadder

Gjennomgang av spørsmål fra forrige dag

Opplærling i Gerica
• • Rapport og dokumentasjon

PPS
Tiltaksplan
MNA skjema
Iplos

•

Følger fadder1 .

Gjennomgang av spørsmål fra forrige dag

informasjon om tilgjengelige tjenester på sykehjemmet:
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Aktivitør og aktiviteter
Fotterapeut
Frisør

V.

Andre tjenester

.. Intemkontroll — mat for sykehjern og langtidsinstitusjoner i Oslo
".. - .- kommune

''.,T',)1, . ' - k- ..-4 •
 -;r-k :'•-`4;:- . Opplæring i bruk i bruk av Kvalitetslosen: ...i.-.... 


' ; .- •'- • •

[
:
'''•'' 6'.- . • , 1-',,, .--..';,- Følge fadder på en kveldsvalct og helgevakt
-, ..

, T. -  Oppfølgning av spørsmål fra uke I. Gjennomgang av det som
mangler. Repetisjon hvis nødvendig

Opplæring
Out-look
HR

Grundig gjennomgang av branninstruks og hvor slukkeutstyr og
rømmingsveier finnes

Gjennomgang av kontrakten mellom Omsorg Oslo KF og
Sykehjemsetaten

Gjennomgang av stillings- og arbeidsbeskrivelse

Presentert for
Tillitsvalgte
Vemeombud

Møte mellom fadder, avdelingssykepleier og nyansatt med hensyn til
om målene for opplæringsukene er nådd

Igangsette tiltak dersom opplæringsmålene ikke er oppnådd. Sett
tiltak, ansvar og tidsfi-ist for at målene skal oppnås

av Anmt  Cn'y Kolstad
Li

•
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Oppfølgning av spørsmål fra uke 2. Gjennomgang av det som
mangler. Repetisjon hvis nødvendig

Fullmakt til å delta i legemiddelhåndtering gis av institusjonssjef,
jamfør rutinene

Repetisjon av prosedyrene for legemiddelhåndtering

Gjennomgang av kvalitetssystemet

Gjennomgang av EMS systemet

Tilleggsoppgaver som er i avdelingen, ansvarsfordeling og samarbeid
med andre avdelinger og poster

l! •
Møte mellom fadder, avdelingssykepleier og nyansatt med hensyn til
om målene for opplæringsukene er nådd

Igangsette tiltak dersom opplæringsmålene ikke er oppnådd. Sett
tiltak, ansvar og tidsfrist for at målene skal oppnås

Tverrfaglige møter og samarbeid

Oppfølgning av spørsmål fra tidligere. Gjennomgang av det som
mangler. Repetisjon hvis nødvendig

Oppfølgningssamtale med avdelingssykepleier
(2 måneders samtale - se vedlegg)

Avdelingssykepleier fastsetter arbeidsmål for perioden frem til
5 — månedssamtalen

Oppfølgning av spørsmål fra tidligere. Gjennomgang av det som
mangler. Repetisjon hvis nødvendig

Oppfølgningssamtale med avdelingssykepleier
(5 måneders samtale — se vedlegg)

Oppfølging av arbeidsmålene satt i 2 — månedessamtalen

Avdelingssykepleier fastsetter arbeidsmål frem til første ordnære
medarbeidersamtale

Kriterier for å være fadder til nyansatt hjelpepleier eller helsefagarbeider:
Hjelpepleier eller helsefagarbeider med minimum 2 års arbeidserfaring ved sykehjemmet,
samt personlig egnethet.

Anlie (.1ry KolstEkd

20H3
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3.4 NYANSATT ASSISTENT I PLEIEN

Navn nyansatt:

Blir tatt imot av avdelingssykepleier og fadder

Omvisning og introduksjon på sykehjemmet med fadder

Utlevering av ulike informasjonshefter som er viktige for sykehjem
som driftes av Omsorg Oslo KF. Informasjonen skal leses igjennom
og være kjent for den nyansatte:

Kvalitetsstrategi
Velkomsthefte
Kulturprogrammet
Branninstruks, branntavle, brannslukkeutstyr
Serviceerklæring beboer og pårørende

Utlevering av nødvendige nøkler og garderobeskap

Meldes inn (hvis mulig gjøres dette i forkant)
Oslo Felles
GERICA
nR
Kvalitetslosen

Følge fadder

Morgenmøte og eller rapport

Gjennomgang av spørsmål fra første dag

Utdypende rapport om beboere på avdelingen

Rutiner hygiene:
Smitteregime
Avfallshåndtering
Vask og stell av tøy til beboere

Gjennomgang av turnus

Følge fadder

Gjennomgang av spørsmål fra forrige dag

Informasjon om avdelingens interne rutiner, møtevirksomhet,
oppbevaring av beboerens verdisaker etc.

Følge fadder

Gjennomgang av spørsmål fra forrige dag

Opplærling i rapportskriving i Gerica

, t lry
linWt-titH



Følger fadder

Gjennomgang av spørsmål fra forrige dag

Informasjon om tilgjengelige tjenester på sykehjemmet:
Ergoterapeut
Fysjoterapeut
Aktivitør og aktiviteter
Fotterapeut
Frisør
Andre tjenester

Internkontroll — mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo
kommune

Opplæring i bruk i bruk av Kvalitetslosen

Følge fadder på en kveldsvakt og helgevakt

Oppfølgning av spørsmål  fra uke 1. Gjennomgang av det som
mangler. Repetisjon hvis nødvendig

Opplæring
Out-look
HR

Grundig gjennomgang av branninstruks og hvor slukkeutstyr og
rømmingsveier finnes

Gjennomgang av kontrakten mellom Omsorg Oslo KF og
Sykehjemsetaten

Gjennomgang av stillings- og arbeidsbeskrivelse

Presentert for:
Tillitsvalgte
Verneombud

Møte mellom fadder, avdelingssykepleier og nyansatt med hensyn til
om målene for opplæringsukene er nådd

Igangsette tiltak dersom opplæringsmålene ikke er oppnådd. Sett
tiltak, ansvar og tidsfrist for at malene skal oppnås

Oppfølgning av spørsmål Era uke 2. Gjennomgang av det som
mangler. Repetisjon hvis nødvendig

Gjennomgang av kvalitetssystemet

Gjennomgang av HMS systemet

Tilleggsoppgaver som er i avdelingen, ansvarsfordeling og samarbeid
med andre avdelinger og poster

av Aiwe
inHr;.; 2.0.13



Møte mellom fadder, avdelingssykepleier og nyansatt med hensyn til
om mMene for opplæringsukene er nådd

Igangsette tiltak dersom opplæringsmålene ikke er oppnådd. Sett
tiltak, ansvar og tidsfrist for at målene skal oppnås

Oppfølgning av spørsmål fra tidligere. Gjennomgang av det som
mangler. Repetisjon hvis nødvendig

Oppfølgningssamtale med avdelingssykepleier
(2 måneders samtale — se  vedlegg)

Avdelingssykepleier fastsetter arbeidsmål for perioden frem til
5 månedssamtalen

Oppfølgning av spørsmål fra tidligere. Gjennomgang av det som
mangler. Repetisjon hvis nødvendig

Oppfølgning av spørsmål fra tidligere. Gjennomgang av det som
mangler, Repetisjon hvis nødvendig

Oppfølgningssamtale med avdelingssykepleier
(5 måneders samtale — se vedlegg)

Oppfølging av arbeidsmålene satt i 2 — månedessamtaten

Avdelingssykepleier fastsetter arbeidsmål frem til første ordnære
medarbeidersamtale

Kriterier for å være fadder til nyansatt assistent i pleien:
Hjelpepleier eller helsefagarbeider med minimum 2 års arbeidserfaring ved sykehjemmet,
samt personlig egnethet.

3.5 NYANSATTE - ANDRE FAGGRUPPER

Institusjonssjef følger opplæringsprogrammet for avdelingssykepleier. I tillegg utarbeider
direktør en individuell opplæringsplan basert på kompetansekartlegging (se vedlegg)
Ansvar for opplæringen er direktør.

Avdelingsleder som ikke er sykepleier, følger opplæringsprogrammet for avdelingssykepleier,
med unntak av opplæring i det sykepleiefaglige samt legemiddelhåndtering.
Ansvar for opplæringen er institusjonssjef.

Aktivitør, fysioterapeut, ergoterapeut og konsulent følger opplæringsprogrammet for assistent
pleien. Opplæringsprogrammet skal tilpasses den fagprofesjonen den nyansatte har.

Fysioterapeut og ergoterapeut skal delta i nettverksgruppene i regi av Sykehjemsetaten.
Vi skal ta initiativ til å opprette nettverksgruppe for aktivitører.
Ansvar for opplæringen er nærmeste leder,

Lege og fagutviklingssykepleier følger opplæringsprogrammet for sykepleier.
Opplæringsprogrammet skal.tilpasses den fagprofesjonen den nyansatte har. De skal delta i
nettverksgruppene i regi av Sykehjemsetaten.
Ansvar for opplæringen er nærmeste leder.

AII1W  -r2;t'y Kerktad
ift111);,:1(;('i uar;:,,20
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3.6 OPPFØLGINGSSAMTALER

OPPFØLGINGSSAMTALE ETTER 2 MÅNEDERS ANSETTELSE

Navn arbeidstaker: Fødselsnummer:

Navn leder:

Samtalen skal gi rom for gjensidigutveksling av erfaringer i den forste tiden etter tiltredelsen.
Det er viktig at begge parter er konkrete og at det settes mål for perioden frem til 5-måneders
samtale,

ARBEIDET

Hvilke arbeidsoppgaver/ansvarsområder har arbeidstaker varetatt? Hva har fun ert bra?

Er det behov for opplæring innen disse områdene? Hvilke? I tilfellet hvordan o når?

Er det nye arbeidsoppgaver/ansvarsområder det skal arbeides videre
med?

Er det behov for opplæring innen disse områdene? I tilfelle hvordan o når?

hw, rwcw;
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SAMARBEID OG OPPFØLGING

Hvordan har samarbeidet med leder fun ert? Hva har fun ert s esielt bra?

Hva skal til for at samarbeidet kan bli enda bedre?

Hvordan har samarbeidet med kolle aer vært? Hva har fun er s esielt bra?

Hva skal til for at samarbeidet kan bli enda  bedre?
r----

Er ansvars- o m ndi hetsområdet tilstrekkelig avklart?

Hvordan har introduks'onen ved arbeidsstedet fun ert? Hva har fun ert s esielt bra?

Hva skal til for at introduksjonen kan fungere enda bedre
fremtiden? 


1.1tarbi1ei av h,fine Ut v Kolstad

nyclr;-')7017
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Arbeidsmål for perioden frem til 5 månedssamtalen:







s.

Etter 5 måneders ansettelse følges denne samtalen opp med en ny oppfølgingssamtale.

Dato for 5 måneds samtale 	 kl 


Oslo, 	

underskrift leder underskrift arbeidstaker

ime Ury

nr,Irs ')()

IIIU )ffi



! 22

OPPFØLGINGSSAMTALE ETTER 5 MÅNEDERS ANSETTELSE

Navn arbeidstaker: Fødselsnummer:

Navn leder:

Hensikten med oppfølgingssamtalen etter 5 måneders ansettelse er å følge opp arbeidsmålene
satt ved 2-rnanederssaintalen. Viktig rned vektlegging på arbeidsutprelsen.

Oppfølging av arbeidsmål avtalt ved forrige Noe som gjenstår?
sarntale:.

Arbeidso aver som utføres/ mestres s esielt bra:
Arbeidsgivers vurdering: Arbeidstakers vurdering:

Arbeidso aver hvor det er behov for mer o lærin /o føl in :
Arbeidsgivers vurdering: Arbeidstakers vurdering:

Arbeids ivers enerelle vurderin av arbeidstaker:
Herunder samarbeidsevne, dokumentasjor-l-og melding ved fravær,

Arbeidstakers o fatnin av o føl in en / introduks'onen:
Hva har fungert bra? Hva skal til for at oppfølgingen/ introduksjonen kan bli enda bedre?

i r,;;;;-; hf,11:. 



Arbeidstakers o fatnin av arbeidet arbeidsstedet / trivsel:
Hva har fungert bra? Hva skal til for at oppfølgingen/ introduksjonen kan bli enda bedre?

Arbeidsmål for perioden frem til forste ordinære medarbeidersamtale:

1.

2,







Medarbeidersamtale skal minimum firme sted en gang årlig.

Dato for neste medarbeidersamtale er: kt.

Oslo, 	

underskrift leder underskrift arbeidstaker

Utarbeidet av Anne (3ry Kolstad

1)taJbeidet mats 2013
kf.f,vidert juni 20 (3
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4. KOMPETANSEUTVIKLING

Omsorg Oslo KF vektiegger kompetanseutvikling hos medarbeiderne. Kompetanseptanen
viser planlagt utdanning i planperioden. Vi deler kompetanseplanen i fire områder:

Assistenter fullfører grunnutdanning til helsefagarbeidere
Sykepleiere, hjelpepleiere og aktivitører tar videreutdanning som gir studiepoeng
Ansatte tar etterutdanning i demensomsorg, uten studiepoeng
Lærfinger innen helsefag
Ledere på alle nivåer fullfører lederutdanning

•
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Utaybeidet av Anne Gry Kolstad
n-ws 2013

Revideut.juni 2013



Etternavn Fornavn
Stilling Stillingskode
Navn på Navn på
avdelin leder
Alder Ansatt år
Morsmål
norsk/annet

Hva er din relevante utdanning?( sett i forhold til den jobben du utfører i dag)

3-årig helsefaglig høyskoleutdanning, hvilken?

Fagutdanning innen helse/omsorg

Etterutdanning

Lederutdannelse

Kontorfaglig utdanning

Relevante kurs

Arbeidserfaring Kommentar

Nytt HR-system
Turnus og turnus lanlegging
Utl snin av ledi e stillinger
Arbeidstidsbestemmelser
Midlertidig ansettelse jfr. AML § 14-9
Ansettelsesrutiner
Gjeunomføre intervju, referanseinnhenting
Permisjoner med/uten lønn
Ferieloven

titarbeidet av Anue Ory Kolstad
1.1turbeidet mars 2013
Revid(-:ri _iuni 2013
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Forskuddsferie
sigelsestid

Overtid/merarbeid
pfølging av nyansatte, jamfør rutinene

Vurdering av kompetanse i egen avdeling
gjermom medarbeidersamtalen
Medarbeidersamtalen: Gjennomføring og
o følgin
Faglig oppdatering og videreutvikling av
medarbeidere
Konfliktsamtaler:  gjennomføring,
dokumentasjon og oppfølging
IA-avtalen
Planlegge og gjennomføre personalmøter
Egen evne til å sette i gang forbedringer ved
s stemsvikt
Avviksbehandling
Saksbehandling
Handlings laner: utarbeidelse og op følging
Kvalitetssystemet
Rutiner for legemiddelhåndtering
Smittevern
Infeksjonskontroll rogram for sykehjem
Internkontroll mat
HMS-systemet
Brannrutiner
Agresso Web fakturabehandling
Agresso økonomi og regnskapso følging

følgin sykelønnsrefus'oner
Pasientregnskap
Rekvisisjoner
Kredittkort
Bilagskontering regnskap
Tekstbehandling i Word
Regnearki—Excel
Power Point
Sende/motta e-post med vedlegg
Internett/intranett
Kom etanse på Gerica
Gerica: skriftlig rap ortskriving
Gerica: tiltaks lan
Gerica: I los
Gerica: Plass administrasjon
Gerica: Nyansatte
Sikre at lover og forskrifter blir fulgt
Mottakelse an ny beboer og årørende
Oppfølging og heve den faglige kom etansen i

litarbeidet ay Anne Gry Kolstad
1 )larbeidet mars 2013
RevicleLt juni 2013
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e en avdeling
Ivareta det syke leiefaglige 24/7
Utarbeide individuell_plan
Utarbeide kvalitetsplan
Annet:

Etterutdanning, kurs, arbeidserfaring som ikke nødvendigvis er relatert tii din

nåværende

jobb.

Videreutvikling

Hvis du skulle få mulighet til å gå på kurs, utdannelse, etterutdanning.

UtaebeWet av Atme, Ury Kolsiad

Ut8lbeidei im,irs 2013
20
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Etternavn Fornavn
Stilling Stillingskode
Navn på Navn på
avdelin leder
Alder Ansatt år
Morsmål
norsklannet

Hva er din relevaute utdanning?( sett i forhold til den jobben du utfører i dag)

3-årig helsefaglig høyskoleutdanning, hvilken?

Fagutdanning innen helse/omsorg

Etterutdanning

Lederutdannelse

Kontorfaglig utdanning

Relevante kurs

Arbeidserfaring Kommentar

Datakompetanse

Ved hjelp av spørsmålene under ønsker vi å vite noe om hvordan du behersker data.

Tekstbehandlingsprogram(word etc.)
E- ost 

Internett? 

Regneark, Excel 

Power Point
Agresso 
Turnus laner
Utarbeidet av Alme Gry Kolstad
titaybeidK inaus 2013
Reviderl jorli 20[3
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Hvordan vurderer du din bruk og
kom etanse på Gerica
Skriftlig rapportskriving
Utarbeidelse av Kvalitetsplani individuell
plan
Utarbeidelse av tiltaks lan/pleieplan
Behersker du registreringer og endringer
IPLOS
Personalstyrings programmer
Hvordan vurderer du din bruk og
kompetanse i GAT?

Etterutdanning, kurs, arbeidserfaring som ikke nodvendigvis er relatert til din

nåværende

jobb. 


Lese og skriveferdigheter

For å kunne legge til rette for kurs innenfor norskopplæring  ønsker vi å  vite noe om de

ansattes egne opplevelse av lese og skriveferdigheter.

Hvordan vurderer du dine ferdigheter i
skriving? 	
Hvordan  vurderer  du dine ferdigheter
lesing

Videreutvikling

Hvis du skulle få mulighet til å gå på kurs, utdannelse, etterutdanning.

av Anne Gry Kolstad
ltarbei(b-1 mars 2013

kevideri jani 2013
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5. OPPLÆRING

5.1 OBLIGATORISK OPPLÆRING

Vi deler obligatorisk opplæring i to deler:
Obligatorisk opplæring skal være gjennomført innen ett år etter tiltredeise
Årlig opplæring

Obli atorisk olærin
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Legemiddelhåndtering
runnkurs

Hjelpepleiere/helsefagarbeidere Innen 3 måneder Fagutviklingssykepleier

Legemid delhåndtering
-åbin skurs

Hjelpepleiere/helsefagarbeidere
med grunnkurs de seneste 2 år

Innen 3 måneder




Brannolærin Alle nyansatte 1.da Fadder

Gerica
Lege, sykepleier, aktivitor,
hjelpepleier, helsefagarbeider,
fysio- og ergoterapeut,
assistent ileien

4.dag Fadder

IPLOS Sykepleier, hjelpepleier,
helsefagarbeider

4.dag Fadder og
fagutviklin ssyke leier

HMS Verneombud 6 måneder Institusjonssj ef

Årlig opplæring

Legemiddelhåndtering Hjelpepleiere/helsefagarbeidere
med grunnkurs de seneste 2 år

Februar Fagutviklingssykepleier

Legemiddelkurs Sykepleiere.. Februar
--------1-.^^ --•'•

FagutviklingssykepIeier
Brannkurs Alle ansatte Juni og

november
Brannvernleder

Lederseminar Ledere Februar Direktør
IIMS, IA, avvik og
risikovurdering

Ledere og verneombud Oktober Organisasjons- og
utviklingssjef 	

Etikk, verdier og
holdttinger

Alle ansatte Januar Fagutviklingssykepleier

Kultur og aktiviteter Alle ansatte Mars Organisasjons- og
utviklingssjef

Norske tradisjoner Alle som ikke har
denne kunnskapen

November Organisasjons- og
utviklingssj ef

Utarbeiclet av Anne Gry Kols1ad
1.1tarbeir.1K mars 2013
Ra\idr juri1 2017,
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5.2  OPPLÆRINGSPLAN

0 lærin s lan 2013

TEMA
Eldreomsorgens ABC
Fordypning Demens
Etiske refleksjonsgrupper

Etikk og holdninger

Verdinavigatoren

TEMA
Eldreomsorgens ABC
Fordypning Demens
Etiske refleksjonsgrupper

Legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndtering

TE1VIA 	
Ekireomsorgens ABC
Fordypnin Demens
Etiske refleksjonsgrupper

S amtykkekompetanse
Tillitskapende tiltak
Bruk av tvang

TEMA 	
Eldreomsorgens ABC
Fordypning Demens
Etiske Tefleksjonsgrupper

Dokumentasjon

TEMA
Eldreornsorgens ABC
Ford ning Demens
Etiske refleksjonsgrupper

Kvalitetssystemet

MÅLGRUPPE
Faglærte

Hjelpepleiere/helsefagarbeider

Alle ansatte

Alle ansatte

MALGRUPPE
Faglærte

Hjelpepleiere/helsefagarbeider

Hj elpepleiere/helsefagarbeider

Sykepleiere

MALGRUPPE.
Faglærte

Hjelpepleiere/helsefagarbeider

Sykepleiere, lege,
hjelpepleiere/helsefagarbeidere

1VIALGRUPPE
Faglærte

Hjelpepleiere/helsefagarbeider

Afle ansatte

MALGRUPI'E
Faglærte

Hjelpepleiere/helsefagarbeider

Alle ansatte

ANSVAR
Fagutviklingssykepl eier

Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepl eier

F'agutviklingssykepleier

ANSVAR
Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

ANSVAR
Tagutviklingssykepleier

Fagutvildingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

ANSVAR-
Fagutvildingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Fagutvildingssykepleier

ANSVAR
Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Kvalitetssjef
Utarbeidet av Anne Gry Kolstad
i.ltarbeidet mars 2013
Revidert juni 2013
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TEMA 

Eldreomsorgens ABC
Fordy ning Demens
Etiske refleksjonsgrupper

Demens og
kommunikasj on
Brann

TEMA 	
Eldreomsorgens ABC
Fordy nin Demens
Etiske refleksjonsgrupper

Lottemodellen

Dokumentasjon

TEMA
Eldreomsorgens ABC
Fordypning Demens
Etiske refieksjonsgrupper

Kvalitetssystemet

Brann

TEMA
Eldreornsorgens ABC
Fordypning Demens
Etiske refleksjonsgrupper

Jul på sykehjemmet

MÅLGRUPPE
Faglærte

Hjelpepleiere/helsefagarbeider

Alle ansatte

Alle ansatte

MÅLGRUPPE
Faglærte

Hjelpepleiere/helsefagarbeider

Alle ansatte

Alle ansatte

MÅLGRUPPE
Faglærte

Hjelpepleiere/helsefagarbeider

Alle ansatte

Alle ansatte

•MALGRUPPE
Faglærte

Hjelpepleiere/helsefagarbeider

Sykepleiere, pleieassistenter,
hjelpe leiere/helsefa arbeider

ANSVAR
Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Brannvernleder

ANSVAR
Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Organisasjons- og
utviklingssj ef

ANSVAR
Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

ANSVAR
Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Kvalitetssjef

Brannvernleder

ANSVAR
Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

Fagutviklingssykepleier

TEMA IVIÅLGR1IPPE
Eldreomsorgens ABC Faglærte
Ford ning Demens
Etiske refleksjonsgrupper Hjelpepleiere/helsefagarbeider

1.Jtarbeidet ay Anne Gry Kolstad.
/tarbeidet mars 2013

Revideri juni 2013
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6. PROSJEKTER

Omsorg Oslo KF velger å bruke endringsprosjekt i vår prosjektportefølje. Disse to
prosjektformene henger ofte sammen. Endringsprosjekt benyttes ved f. eks omorganiseringer
og innføring av nye dataprogrammer og ved kvalitetsutvikling som f. eks legemiddelprosjekt,
smittevernprosjekt.

Det skal utarbeides en prosjektplan for hvert enkelt prosjekt. Prosjektplanen skal inneholde
følgende faser:

Planlegging
Organisering
Oppfølging
Implementering
Evaluering

I Innføring av elektroniske turnusprogram 2014

Tumusprogrammet støtter arbeidet med å lage
bemanningsplaner, turnuser og vaktlister

av Anne Gry Kolstad
m.dvs 2013

Revickli jnni 201

~4441r
¥W-P.

1~4jetiiiipgani
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

STILLINGSBESKRIVELSE PÅ SYKEHJEM I OMSORG OSLO KF
Det skal utarbeides en stillingsbeskrivelse for hver enkelt stillingskategori. Nærrneste overordnet skal på forespørsel kunne
fremvise stillingsbeskrivelse for de stillingskategoriene som sorterer under lederstillingen.
Stillingshaver skal ha en kopi av stillingsbeskrivelsen.

Stillingstittel: Avdelingssykepleier

Aydeling:

Organisasjonsmessig plassering: Avdelingssykepleier har det daglige sykepleiefaglige ansvaret i tilegg til
personal og økonomi på avd/postene. Avdelingssykepleier er faglig og administrativt underlagt
institusjonssjef

4. Stillingens Yiktigste arbeidsoppgaver/ansyar:

Inneha det overordnede sykepleiefaglige ansvaret for et nærmere bestemt antall beboere i tråd med sykehjemmets
målsetting. Dette innebærer ansvar for:

å vurdere beboernes behov for sykepleie og omsorg, og i samarbeid med ansatte på postene fordele de daglige
oppgaver i avdelingen
avdelingssykepleier skal utvikle pieie, omsorg og behandling i tråd med gjeldende målsetting og verdigrunnlag.
personalansvar kveld/natt og helg
å yte sykepleietjenester til beboerne i henhold til oppsatte mål og kvalitetskriterier og individuell tiltaksplan
å sikre dokumentasjon av pleie- og omsorgstiltak rundt den enkelte beboer gjennom bruk av sykehjemmets
dokumentasjonssystem.
å sørge for aktivt å få et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte og et godt sted å bo for beboerne
å bidra til et godt samarbeid innad i sykehjemmet og utad i forhold til samarbeidspartnere og beboemes nettverk
veiledning av medarbeidere, studenter/elever, beboere og pårørende
sørge for opplæring og oppfølging av nyansatte i forhold til pleieoppgaver jamfør opplæringsrutiner
å være kontaktperson og utnevne veileder for sykepleiestudenter
i samarbeid med fagutviklingssykepleier kartlegge faglig kompetanse og opplæringsbehov i personalgruppen
egen faglig utvikling
å anvise faglige tiltak som skal igangsettes slik at disse innarbeides i avdelingens/etasjens daglige planlegging
Ivareta beboemes rettigheter gjennom kjennskap til aktuelle lover, forskrifter, og bruk av kvalitetssystemet
å bidra til å sikre beboernes medbestemmelsesrett
brannansvarlig etter nærmere definisjon i brannforskrifter
å bidra tiI at beboerne får et godt aktivitets- o kulturtilbud

Hydke aygjørelser kan tas uten å spørre overordnet?
Avdelingssykepleier har selvstendig sykepleieransvar i forhold til klinisk utøvelse og skal sikre kvaliteten og
koordineringen av den direkte sykepleien til beboerne hele døgnet. 


Andre opplysninger om stillingen:
Ueni het om faglige s orsmål på avdelin en skal brin es o til institus'onss'ef for endeli av 'ørelse

Krav til kompetanse:

Utdannelse: Gjennomført sykepleierutdanning og norsk autorisasjon som sykepleier samt videreutdanning i
ledelse

Jeg har lest og forstått stillingsbeskriyelsen:_

Dato og signatur



Arbeidsbeskrivelse for avdelingssykepleier på sykehjem i Omsorg Oslo KF:

Ansvar o  arbeidsoaver

Ledelse:Rapport og dokumentasjon:
o Å gjøre andre godeo Overordnet ansvar for dokumentasjon
o Hjemmelsoversikt Gerica
o Timelister o Overordnet ansvar for kvalitets-
o Turnus inkl å planlegge hjelpeturnus i god

tid før iverksettelse
/omsorgsplaner

o Sørge for at alle medarbeidere har gyldigUtvikling av avdelingens faglige

o

o

arbeidsavtale, og melde i fra til personal nårarbeidsmiljø
noen slutter
Sørge for at rutiner for utlysninger,
ansettelser osv følges
Sørge for god opplæring og ivaretakelse av




medarbeidere Fagansvar:
o Sykefraværsoppfølging oHenvendelser fra pårørende
o Sørge for god ressursforvaltning o Miljø- og trivselstiltak for beboere
o Styre budsjettet innenfor tildelt ramme o Pleie og stell
o Sørge for gjennomgang og signering av o Prosedyrearbeid/vedlikehold




pakksedler, at varer er mottatt o Tverrfaglig samarbeid
o Tilbakemeldinger i forhold til regnskap o Ulike tester i utredning og behandling
o Sørge for at alle beboere har primær- og

sekundærkontakter
o Veilede og undervise ansatte og

nyansatte.
o Innkomstsamtale med nye beboere og

pårørende sammen med primærkontakt
o Oppfølging av igangsatte tiltak knyttet

til pasienter
o Sikre at alle beboere far dekket sine o Oppfølging av studenter og elever




grunnleggende behov jamfør den enkeltes o Være faglig oppdatert

o

o

o
o

o

o

o
o
o
o

o

kvalitetsplan og tiltaksplan
Sørge for at beboere får delta på aktiviteter
og arrangement inkl å legge til rette for
daglige aktiviteter på post
Følge opp kvalitets- og FLMS system på
avdelingen
Oppfølging av avvik
Oppfølging av klager fra beboer og
pårørende
Gjennomføre medarbeidersamtaler med
medarbeidere minst 1 gang årlig samt følge
opp tiltak i kontrakten med den enkelte
Gjennomføre planlagte postmøter hver
annen måned inkl å skrive referat
Arrangere 2 pårørendemøter på post pr år
Månedlig møte med venteombud
Samarbeid og treffpunkt med tillitsvalgte
Overholde tidsfrister i forhold til ulike
rapporteringer
Oppfølging av funn etter medarbeider og
brukenmdersøkelser

o Samarbeide med avdelingens ansatte om
gjennomføring av faglige tiltak

2



Andre sykepleieoppgaver: Direkte brukerrelaterte oppgaver:
o Kveldstell
o Morgenstell

Forebygging: o Dele ut medisiner
o Fall o Stikkpille, vagitorier
o Feilernæring o Dryppe øyne
o Kontrakturer o IV-drypp
o T'rykksår o Smertepumpe
o UVI o Sprøyter, injeksjoner
o Ensomhet og isolasjon o CVK, kanylerstell og bruk
o m.m. o

o
Sondeernæring
Bact-, urin- og avføringsprøver

Medisiner: o Dren, stelle
o Administrering o Kateter, engangs, permanent
o Kontroll o

o
Klyster, klyx
Måle ulik typer blodprøver

Observasjoner og målinger: o Suturer, observere, fjerne
o Beboers tilstand o Sårstell
o Ulike typer blodprøver o Bistå lege
o Drikke og diurese o Sosial kontakt og kulturell stimulering
o Ernæringstilstand o Fysisk aktivitet/trening
o
o

Effekt av medisiner
Atferdsproblemerlendringer

o Ulike type tester som MMS,
depresjonstest m.fl.

Medisintilbereding:
Bestilling
Dosering
Kontroll
Narkotikaadministrering

Legevisitt 


Innkomstsamtaler
Kontakte legevakt/AMK ved
behov/akuttinnleggelser

3



VPDLe-66
Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

STILLINGSBESK1UVELSE P SYKEIDEM I OMSORG OSLO KF
Det skal utarbeides en stillingsbeskrivelse for hver enkelt stillingskategori. Nærmeste overordnet skaI på forespørsel kunne
fremvise stillingsbeskrivelse for de stillingskategoriene som sorterer under lederstillingen.
Stillingshaver skal ha en kopi av stillingsbeskrivelsen.

Stillingstittel:Sykepleier

Avdeling:

Organisasjonsmessig plassering: Sykepleier har det daglige sykepleierfaglige ansvaret på avd/postene.
Sykepleier er faglig og administrativt underlagt avdelingssykepleier.

4.  Stiilingens viktigste arbeidsoppgaver/ansvar:

Inneha det overordnede sykepleiefaglige ansvaret for et nærmere bestemt antall beboere i tråd med sykehjemmets
målsetting. Dette innebærer ansvar for:

å vurdere beboemes behov for sykepleie og omsorg, og i samarbeid med ansatte på postene fordele de daglige
oppgaver i avdelingen
Sykepleier skal utvikle pleie, omsorg og behandling i tråd med gjeldende målsetting og verdigrunnlag.
personalansvar kveld/natt og helg
å yte sykepleietjenester til beboerne i henhold til oppsatte mål og kvalitetskriterier og individuell tiltaksplan
å sikre dokurnentasjon av pleie- og omsorgstiltak rundt den enkelte beboer gjennom bruk av sykehjemmets
dokumentasjonssystem.
å medvirke aktivt for å få et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte og et godt sted å bo for beboerne
å bidra til et godt samarbeid innad i sykehjemmet og utad i forhold til samarbeidspartnere og beboernes nettverk
veiledning av medarbeidere, studenter/elever, beboere og pårørende
opplæring og oppfølging av nyansatte i forhold til pleieoppgaver
å være kontaktperson  og  veileder for sykephdestudenter
samarbeid med avdelingssykepleier å kartlegge faglig kompetanse og opplæringsbehov i personalgruppen

egen faglig utvikling
å  anvise  faglige tiltak som skal igangsettes slik at disse innarbeides i avdelingens/etasjens daglige planlegging
Ivareta beboernes rettigheter gjennom kjennskap til aktuelle lover, forskrifter, og bruk av kvalitetssystemet
å bidra til å sikre beboernes medbestemmelsesrett
brannansvarlig etter nærmere definisjon i brannforskrifter
å bidra til at beboerne får et godt aktivitets- og kulturtilbud 


5. Hvilke avgjørelser kan tas uten å sporre overordnet?

Sykepleier har selvstendig sykepleieransvar i forbold til klinisk utøvelse og skal sikre kvaliteten og
koordineringen av den direkte syke leien tiI beboerne hele do net.

Andre opplysninger om stillingen:

Ueni het om fa li e spørsmål på avdelingen skal brin es o  til avdelin  sleder  for endeli av orelse

Krav til kompetanse:

Utdannelse: Gjennomfort sykepleierutdanning og norsk autorisasjon som sykepleier

Jeg har lest og forstått stillingsbeskrivelsen:

Dato og signatur

Vedtatt i MBU 22.11.2011



Arbeidsbeskrivelse for sykepleier på sykehjem i Omsorg Oslo KF:

Ansvar
Fagansvar:

Henvendelser fra pårerende
Miljø-og trivselstiltak for beboere
Pleie og stell
Prosedyrearbeid/vedlikehold
Tverrfaglig samarbeid
Ulike tester i utredning og behandling
Veilede og undervise ansatte og nyansatte.
Oppfølging av igangsatte tiltak knyttet til
pasienter
Oppfølging av studenter og elever
Være faglig oppdatert
Samarbeide med avdelingens ansatte om
gjennomføring av faglige tiltak

Forebygging:
Fall
Feilernæring
Kontrakturer
Trykksår
UVI
Ensornhet og isolasjon
m.m.

Medisiner:
Administrering
Kontroll

Observasjoner og målinger:
Beboers tilstand
Ulike typer blodprøver
Drikke og diurese
Emæringstilstand
Effekt av medisiner
Atferdsproblemer/endringer

Kvalitetssikring:
Ansvar for at beboernes rettigheter i følge
kvalitetsforskrifter ivaretas
Ansvar for kvalitetsutvikling
Oversikt over HMS-arbeid

Rapport og dokumentasjon:
Overordnet ansvar for dokumentasjon
Gerica
Overordnet ansvar for kvalitets-
/omsorgsplaner

Utvikling av avdelingens faglige arbeidsmiljø

Arbeidso aver
Medisintilbereding:

Bestilling
Dosering
Kontroll
Narkotikaadministrering

Legevisitt

Direkte brukerrelaterte oppgaver:
Kveldstell
Morgenstell
Dele ut medisiner
Stikkpille, vagitorier
Dryppe øyne
IV-drypp
Smertepumpe
Sprøyter, injeksjoner
CVK, kanyler stell og bruk
Sondeernæring
Bact-, urin- og avføringsprøver
Dren, stelle
Kateter, engangs, permanent
Klyster, klyx
Måle ulik typer blodprøver
Suturer, observere, fjerne
Sårstell
Bistå lege
Sosial kontakt og kulturell stimulering
Fysisk aktivitet/trening
Ulike type tester som MMS,
depresjonstest m.fl.

Innkomstsamtaler
Kontakte legevakt/AMK ved
bebov/akuttinnleggeIser

Rapport og dokumentasjon:
Gerica, dokumentasjon, rapport
Muntlig rapport
Følge opp
kvalitetsplaner/omsorgsplaner
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VC--0
Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

STILLINGSBESKRIVELSE PA SYKEHJEM I OMSORG OSLO KF
Det skal utarbeides en stillingsbeskrivelse for hver enkelt stillingskategori. Nærmeste overordnet skal på forespersel kunne fremvise

stillingsbeskrivelse for de stillingskategoriene som sorterer under lederstillingen.
shaver skal ha en ko i av stillingsbeskrivelsen.

1.  Stillingstittel: Helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider

Avdelin /tienestested:

Organisasjonsmessig plassering:
l-lelsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgarbeider er administrativt underlagt  avdelingsleder, men skal følge sykepleiers
anvisninger i syke leierfa li e 'eremål
Stillingens viktigste arbeidsoppgaver (se for ovrig stillingskriterier) er å:

arbeide aktivt for de mål som er satt for virksomheten og avdelingen
ta aktivt del i pleie, omsorg og aktivisering i samsvar med beboernes tiltaksplaner.
lvareta beboernes rettigheter gjennom kjennskap til aktuelle lover, forskrifter,
kvalitetskriterier og bruk av kvalitetssysternet

arbeide for at beboerne får tilgang til og bruker ulike kulturtilbud og deltakelse på turer, utflukter m.m.
følge opp tiltaksplaner for sine primærbeboer(e) og rapportere skriftlig og muntlig.
utføre praktiske oppgaver i henhold til oppsatte arbeidsplaner
utdeling av medisiner fra dosett ved behov i henhold til gjeldende regelverk (dette forutsetter
gjennomgått medikamentkurs)
forplikte seg til å gjennomgå medikamentkurs
å dokumentere pleie/behandling individuelt på beboerne ved hjelp av sykehjemmets
dokumentasjonssystem og rutiner
delta i intern og ekstern opplæring og undervisning som arbeidsstedet tilrettelegger for
opplæring og oppfølging av nyansatte hjelpepleiere og assistenter
veilede medarbeidere, beboere og pårørende
veilede og være kontaktperson for omsorgsarbeider-/hjelpepleierelever og 1. års sykepleiestudenter
å bidra til å sikre beboernes medbestemmelsesrett
bidra til et godt samarbeid utad i forhold til samarbeidspartnere samt beboernes nettverk

•

utføre faglig arbeid  i samsvar med syke leiers anvisninc,er

Hvilke avgjørelser kan tas uten å spørre overordnet?
Avgjørelser innenfor definerte arbeidsområder.

Andre opplysninger om stillingen:
Helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider arbeider under veiledning av sykepleier
Helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider har ansvar for at den pleie de utøver er faglig forsvarlig
og til beste for beboerne, og skal bidra til at avdelingen/posten er et godt sted å bo.
Ansvar for at de oppgaver som ledere pålegger, gjennomføres.
Ansvar for egen faglig utvikling og å holde seg faglig oppdatert.
Bidra til et odt o t arbeidsmirø.

7. Krav til kompetanse:
Utdannelse: Gjennomført hjelpepleier-/helsefagarbeider-/omsorgsarbeiderutdanning og norsk autorisasjon som
helsefagarbeider/hjelpepleier eller fagbrev som omsorgsarbeider

Je_g_har lest forstått stillingsbesk;livelsen: Vedtatt i MBU 22.11.2011

Dato og siznatur



Arbeidsbeskrivelse for Hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider på
sykehjem i Omsorg Oslo KF:
Ansvar

Fagansvar:
Arbeidsoaver
Direkte brukerrelaterte oppgaver:

o Henvendelser fra pårørende o Dusjing og bading av beboer
o Miljotiltak for brukere/beboere o Kveldstell
o Pleie og stell o Morgertstell
o Tilberedning og servering av mat o Personlig hygiene; f. eks hud, hår tenner
o Tverrfaglig samarbeld o Dryppe øyne
o Hotellhmksjoner o Klyster/klyx
o Være faglig oppdatert o Måle Bt, Tp, P, blodsukker
o Primærkontaktfunksjoner o Stikkpille, vagitorier
o Vask av beboertery o Enkle sårstell
o Ulike typer bestillinger o Urin og avforingsprøver
o Henting og bringing av mat- og tøytralle o Bistå lege
o Søppeltømming o Medisinutdeling fra ferdig dosett

Observasjoner og målinger: Forebygging:
o Beboers tilstand o Fall
o Drikke og dturese o Feilernæring
o Ernæringstilstand o

o
Kontrakturer
Trykksår

Kvalitetssikring: o UVI
oHa oversikt over kvalitetsforskrifter,

kvalitetsperm og kvalitetsarbeid ivaretas
oHa oversikt over HMS-perm og HMS-arbeid

o
o

Ensomhet og isolasjon
m.m.

Rapport og dokumentasjon:

Utvikling av avdelingens faglige arbeidsmiljø 


For nattpersonaiet:
vask av uniformer

Medisiner:
Dele ut fra ferdig dosett, dersom
medisinkurs

Rapport og dokumentasjon:
Gerica, dokumentasjon, rapport
Muntlig rapport
Følge opp kvalitets-/omsorgsplaner

Lære opp nyansatte

Primærkontakt for beboer

Innkomstsamtaler med nye beboere i samarbeid
med s •ke leier

2



TIMEPLAN

ROM NR:NAVN BEBOER: KONTAKTPERSON:

MANDAG
KL 09 FROKOST

KL 11 TRIM

I

KL 13 M1DDAG

KL 16 KAFFE

-
'-

KL 18
KVELDSMAT

TIRSDAG
KL 09 FROKOST

KL 11 SANG

KL 16 KAFFE

KL 18
KVELDSMAT

KL 16 KAFFE

KL 18
KVELDSMAT

KL 11 FRISØR

'

KL 16 KAFFE

KL 18
KVELDSMAT

KL 16 KAFFE

,47

KL 18
KVELDSMAT

LØRDAG
KL 09 FROKOST

KL 11 HAGEN

KL 13 MIDDAG

KL 16 KAFFE

SØNDAG
KL 09 FROKOST

KL 11 BESØK AV
DATTER

KL 13 MIDDAG

KL 16 KAFFE

KL 18
KVELDSMAT

KL 09 FROKOST KL 09 FROKOST
ONDAG

KL 09 FROKOST

KL 13 MIDDAG KL 13 MIDDAG

TORSDAG FREDAG

KL 11 BINGO

KL 13 MIDDAG KL 13 MIDDAG

KL 18
KVELDSMAT
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Referat fra møte i beboerrådet ved Lindeber omsor ssenter

8.april 2010

Til stede: Beboer John , beboer Frank , beboer Bergliot og
pårørenderepresentantene Vigdis og Kari-Lise 	, institusjonssjef Anne Gry
Kolstad og møtesekretær Lill Eikestad.

Gjennomgang av referat fra forrige møte:

Støvtørring: Beboerne synes ikke dette har blitt noe bedre siden vi snakket om det på
forrige møte. Det er imidlertid utarbeidet en ny renholdsplan for omsorgssenteret, og man
gjennomfører nå jevnlige kontroller av renholdet.

Måltidene: Det er fortsatt noe misnøye med kommunikasjonen mellom pleieme og
beboerne i forbindelse med rnåltider og porsjonsstorrelsene. På nytt blir det stilt spørsmål
om hvorvidt vi lytter når beboerne uttrykker behov og ønsker?

TV-kanaler: Det viser seg at vi ikke klarer å få gjort noe med tilgang på den ekstra TV-
kanalen Zebra.

Andre saker:
Brukerundersøkelsen fra 2009 viser gode resultater for Lindeberg omsorgssenter.
Den viser samtidig at vi bør bli bedre på selvbestemmelse for beboeme. I den
forbindelse vil vi se på mer individuell tilpasning av måltidene og på tidspunktene
for tilbud om dusj og stell.
Pårørendeundersøkelsen for samme år ga også en bra plassering, samtidig som den
viste at vi blant annet bør forbedre oss med hensyn til beboernes rom og personlig
utforming av dette.
Oslo Brann- og Redningsetat var på tilsyn her den 8.4., og vi fikk ingen
anmerkninger rundt brannsikkerheten ved omsorgssenteret.
Det er ansatt en ny Kulturmedarbeider i 20 % stilling. Hun heter Elisabeth Karlsen
og skal stå for kulturtilbudet ved omsorgssenteret, i samarbeid med aktivitørene.
Aktivitørene har blant annet fast tilbud om tur til diverse steder i Oslo og omegn til
beboere og brukere hver 14. dag.
I forbindelse med bemanningsprosjektet i Sykehjemsetaten har vi nå fått tildelt økt
fysio- og ergoterapitjeneste med 40 % for hver yrkesgruppe fra 1.mai d.å. En av
våre faste fysioterapeuter holder dessuten for tiden på med en videreutdanning i
psykomotorisk fysioterapi. Hun har i forbindelse med utdanningen blant annet
konsentrert seg om å gi et eget tilbud til beboeme i psykiatrisk avdeling.
Det har ikke vært noen utbrudd av svineinfluensa i løpet av høsten og vinteren,
heller ikke av vanlig influensa. De beboeme som ønsket det fikk vaksine.

Liii Eikestad
referent



LINDEBERG OMSORGSSENTERS

SERVICEERKLÆRING

Kjære pårørende

På Lindeberg omsorgssenter har vi en visjon:

Hver dag skal være en god dag.

Hos oss skal du føle at du blir godt mottatt:

Dyktige, engasjerte medarbeidere møter deg med et smil

- Ser og hører deg

Tar deg på alvor

Gir deg god informasjon

Du skal oppleve at det er godt å være hos oss,

og at det er rom for alle,
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KVAL1TETSERKLÆRIN6

Kfrere beboer

Vi som jobber på Lindeberg omsorgssenter vil

at du som beboer skal oppleve å:

- Ha medbestemmelse over din hverdag

Få god pleie og omsorg

Bli sett og respektert

Ha en hverdag preget av glede og trygghet

Du skal appleve at det er godt å være hos oss,

og at det er rom for alle.
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SAMARBEIDSERKLÆRING

KJÆRE KOLLEGA

På Lindebergorasorgssenter har vi et motto:

BEST SAMMEN!

JEG ER EN GOD KOLLEGA;

jeg er høflig, positiv og vennlig

jeg er lyttende, imøtekommende og hjelpsom

jeg sier tydelig hva jeg mener til dem jeg jobber sammen med og
til den det gjelder

jeg overholder frister og avtaler

jeg er fleksibel og losningsorientert

jeg er lojal mot beslutninger som tas



VERDIDOKUMENT

Lindeberg omsorgssenter

Vårt menneskesyn
Mennesket er enestående, rikt og mangfoldig

Vi er ikke like, men likeverdige
Mennesket har behov for å bruke sine ressurser

Våre verdier
På vårt omsorgssenter skal alle bli sett og respektert

Vi ønsker at hverdagen skal være preget av glede og trygghet
Vi vil at alle på Lindeberg omsorgssenter skal oppleve solidaritet og fellesskap

Vår etikk
Vi ønsker å gi en tjeneste hvor den enkeltes ønsker og behov blir ivaretatt

Vi vil gi en omsorg hvor mennesket blir møtt med lindring, håp og medfølelse
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Pasient- og brukerrettighetsioven kapittel 4a
Hva omfattes av kapittel 4a

Somatisk helsehjelp

Hvem kan yte tvungen helsehjelp
Autorisert helsepersonell
Annet helsepersonell dersom det er faglig forsvarlig

Hvilke beboere omfattes av reglene i kapittel 4a
Beboere uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

Hvor kan  det ytes helsebjelp etter kapittel 4a
> Sykehjem
> Beboerens hjem

Somatisk sykehus
> Psykiatrisk avdeling

Vilkår som må være oppfylt for at samtykkekompetanse kan bortfalle helt
eller delvis

At det er åpenbart at beboeren ikke forstår hva sarntykker omfatter
At den manglende forståelsen skyldes psykiske eller fysiske forstyrrelser, senil
demens eller psykisk utviklingshemming

Vilkår som må være oppfylt for å kunne gi helsehjelp med tvang
> Tillitskapende tiltak må være forsøkt eller vurdert som åpenbart for målslost

Beboeren må motsette seg helsehjelp
Beboeren må risikere vesentlig helseskade
Ilelsehjelpen må være nødvendig
Tiltakene må stå i forhold til beboerens behov for helsehjelp

> Beboeren må mangle samtykkekompetanse
Tvungen helsehjelp må være den klart beste losningen for beboeren

Tiltaket må stå i behov for helsehjelp betyr
Nytten for beboeren må kunne oppveie de negative konsekvensene av å bruke tvang
Man må vurdere hvor inngripende tiltakene vil være i forhold til forventet effekt av
behandlingen



I kapittel 4a tredje ledd stilles det krav om at helsehjelpen er den klart
beste løsningen for beboeren.
Disse momentene er relevante for denne vurderingen

Graden av motstand hos beboeren
Beboerens tidligere holdning til tilsvarende helsehjelp
Om det kan forventes at beboeren vil gjenvinne samtykkekompetansen i løpet av kort
tid

Eksempler på tiltak i bruk av tvang overfor en beboer som motsetter seg
helsehjelp

Narkose ved tannbehandling
Blande medisin i maten uten at beboeren vet det
Holding i armer og bein
Innleggelse i helseinstitusjon
Bruk av selektiv dørlås på utgangsdøren

Hvor kan beboeren innlegges og holdes tilbake mot sin vilje for å
gjennomføre helsehjelp etter kapittel 4a

Boform med heldøgns omsorg og pleie

Hva regnes som bevegelseshindrende tiltak etter kapittel 4a tredje ledd
Stol- eller sengebelter
Sengehest
Bord foran beboerens stol

Hva kan være lovlige varslingssystemer med tekniske innretninger etter
kapittel 4a — tredje ledd

Døråpneralarm

Hvem kan fatte vedtak om tvungen helsehjelp etter kapittel 4a
Del helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen
Leger eller tannleger

Faktorer som har betydning for om heisehjelpen skal regnes som et alvorlig
inngrep

Beboerens motstand
Bruk av reseptbelagt medisin
At den medfører inngrep i kroppen
At den omfatter bevegelseshindrende tiltak
At beboeren må tilbakeholdes mot sin vilje i helseinstitusjon



Konsekvensen av at helsehjelpen må regnes som et alvorlig inngrep etter
kapittel 4a

Den som skal fatte vedtaket må rådføre seg med annet kvalifisert helsepersonell

Formelle krav som vedtaket må oppfylle
Det må som hovedregel være skriftlig
Det må være begrunnet
Det må opplyse om klageadgangen

Følgende skal underrettes om vedtaket
Beboeren
Nærmeste parorende
Helsetilsynet i fylket

Hvem kan klage på vedtak etter kapittel 4a
Beboeren

> Beboerens nærmeste pårørende

Fremgangsmøte for å klage etter kapittel 4a
> Klagen må være skriftlig og undertegnet av klager

Klagen skal sendes til den som har fattet vedtaket
> Klagefristen er 3 uker

Hva kan helsetilsynet i fylket foreta seg med et vedtak
> Overprøve vedtak av eget initiativ

Oppheve eller endre vedtak etter overproving
Oppheve eller endre det etter klage fra beboeren

Hva skal helsetilsynet i fyiket gjøre med vedtak etter kapittel 4a
> Overprøve det etter 3 måneder hvis det ikke er påklaget og helsehjelpen vedvarer

Kilde: Helsedirektoratet



HANDLINGSPLAN
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Ferdig
Tiltak' Kostnad Skal utføres avFristutført

Lederseminar "Tidstyver" september 20100, i 2011 Institusjonssjef 01.10.201001.10.2010
Temadager "Tidstyver, og hvordan planlegge
og strukturere arbeidsoppgavene"

0, i 2011 Institusjonssjef 01.02.2011 20.01.2011

Bruke skjernaet "Prioriteringsliste" 0,- Ledere 15.02.2011 01.03.2011
Evaluere metoden "Prioriteringsliste" 0,- Institusjonssjef01.05.2011 01.05.2011
Lederseminar Ledelse — Magnet20.000,-Institusjonssjef01.07.2011 02.12.2011 ,
Opprette lokale gmpper0,- Institusjonssjef01.02.201101.02.2011
Utarbeide rutiner og tiltak i de 3 ulike
arbeidsgruppene

vikarutg. Inst.sjef, avd.leder post31.12.2013Til 2012
og Fagavdelingen

hn lementere standardene på al1eoster 0,•Ledereostene31.12.2013TiI 2012
Opplæring av alle ledere0,-Avd.leder Fagavdelingen 101.04.201101.04.2011
Oppfølging av fremdriftsplanvikarutg. Avd.leder Fagavdelingen01.11.201101.09.2011
1m lementering i egen avdelingvikarutg.Ledereå postene01.09.201101.11.2011
Innhente samtykke fra beboer, pårørende og0,-
ansatte

Leder post 4,5,6 og 701.01.2011 01.02.2011




KartIegge arbeidssituasjonen for ansatte0,- Leder post 4,5,6 og 724.01.2011 01.02.2011




Kartlegge beboerens livssituasjon0,- Leder post 4,5,6 og 731.01.2011 01.02.2011




Opplæring for ansatte i DCMvikarutg. Leder post 4,5,6 og 710.02.2011 15.02.2011




Utarbeide tiltaksplan på bakgrunn avvikarutg.
beboerensrofil

Leder post 4,5,6 og 7 01.11.2011 01.11.2011




Opplæring slik at alle ansatte kan bruke
Kvalitetslosen

0,- Ledere, koordinerende- og
superbrukere

31.12.2011 Til 2012




Legge inn rutiner på nivå 3 0,- Ko. superbrukere 01.06.2011 Til 2012




Kartlegge hvem som har norskprøve0,-
tilsvarende nivå 3 innen pleien

Ledere postene 01.02.2011 01.02.2011
C\1

Delta på norskundervisning i regi av0,- Ledere postene 31.12.2011 01.07.2011
• =Z

Sykehj emsetaten





Følge Sykehjemsetatens rutiner ved ansettelse o,- Ledere 01.01.2011 01.01.2011

Mål

Ledere strukturerer
arbeidsoppgavene og
disponerer tiden godt

Magnet sykehjem:
ISøker sertifisering i
2013

Ansatte arbeider etter
BOB - mode1len

Ansatte axbeidet etter
modellen personsentrert
omsorg

Kvalitetslosen er innført
og tatt bruk hos alle
ansatte

Ansatte har gode norsk
kunnskaper
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0,- Ledere og konsulenter01.07.201101.07.2011

0,- Ledere 01.01.2011 01.01.2011
0,Institusjonssjef 31.12.2011 31.12.2011
0,-Institusjonssjef01.06.2011 01.08.2011

vikarut .Ledere, 31.12.201131.12.2011
0,-Avdelingsleder post 609.02.201101.03.2011
0,- Ledere 01.01.201101.03.2011

0,- Avd. leder Fagavdeling 15.03.201101.09.2011
0,- Ledere 15.06.201131.12.2011
0„- Overlege, tj.ansvarlig og

primærkontakt
31.12.201131.12.2011

0,-1Ledere 01.07.201101.07.2011
0,-Ledere 01.07.201101.07.2011
0,-Ledere01.01.2011 01.01.2011

0,- Institusjonssjef 15.03.2011 28.04.2011

0,- Ledere 01.09.2011 31.12.2011

0,- Ledere 01.09.2011 01.09.2011

0,- Ledere 01.09.2011 01.09.2011

0,- Ledere 01.09.2011 01.11.2011
0,- Ledere01.09.2011 0L09.2011

Ansatte har god 1. Tilby opplæring på de krav som SYE stiller ift
IKT - kompetanse generell 1KT - kompetanse

Føl e Sykeh'emsetatens rutiner ved ansettelse
1. Innføring av Gat

GAT er implementert 2. Opplæring av ledergruppen og superbruker
0 plærin av fast ansatte, samt ekstravakter

1. Vurdere ernæringsrutiner i Kvalitetslosen
Beboerne far dekket sitt 2. Opprettes emæringskontakter på alle poster
behov for ernæring. og avdelinger

3. Opplæring i ernæringsrutinene
(Nasjonale faglige 4. Irnplementering på alle poster og avdelinger
retningslinjer for 5. Oppfølging av ernæringsrutinen
forebygging og 6. Ansatte sitter sammen med beboerne og behoIder
behandling av roen under måltidene
underernærin ) 7. Unngå "støy" under måltidene
Hver avdeling 1. Utarbeide mål og tiltak i de avdelingsvise
utarbeider mål og tiltak handlingsplaner
på bakgrunri av 2. Avdelingsvis handlingsplan implementeres i
medarbeider - lederkontraktene
undersøkelsen

Ha fokus på brukermedvirkning
Brukerundersøkelsen: • Undervisning i holdninger, etikk og
Beboeme skal oppleve brukermedvirkning
å ha brukermedvirkning • Tema på personalmøter, teammøter og
og at det er de samme informasjonsmøter
ansatte som hjelper dem • Kvalitetsplanen og tiltakeplanen skal brukes

og evalueres
Ha fokus på at det er i størst mulig grad de
sarmne personene som hjelper beboerne

Innføring av BOB
Ekstravakter bruker mer tid sammen med
beboerne



HANDLINGSPLAN

Pårørende —
undersøkelsen:
Vi skal forbedre
kvaliteten på våre
tjenester

Vi gjennomfører
prosjektet "Skole i
bedrift"

Gjeruiomfører
servicekurs på post 7 og
dagsenter

Ansatte etterlever SYEs
nye rutiner i
legemiddelhåndtering

LINDEBERG ONISORGSSENTER 2011

Avklare pårørendes forventninger til
medbestemmelse og medvirkning0,- Ledere01.09.201101.07.2011

Ansvarliggj øre tj enesteansvarlig o g




primærkontakt som kontaktperson til
pårørende

0,- Ledere101.09.2011 01.09.2011

Gi opplæring i munnhygiene for ansatte 0,- Avd. leder Fagavdeling101.09.2011 01.09.2011

Melde avvik ift tannlege o taimpleier o,- Avd. leder Fagavdeling! 01.07.201101.09.2011

1. Gjennomføring av prosjektet - viser til egen +103.000 Avd.leder Fagavdelingen101.07.2012
plan

Til 2012

Bestille servicekurs40.000,-Leder post 7 og TA/Dags.01.01.2011 101.01.2011
Motivere ansatte til å delta på servieekurset vikarutg.Leder post 7 og TA/Dags. 01.02.2011 31.01.2011

3 Planlegge kurset i samarbeid med foreleser 0,-Leder post 7 og TA/Dags. 01.02.2011 01.01.2011
4. Utarbeide forslag til serviceerklæring beboere 0,- Leder post 7 og TA/Dags, 01.04.201104,05.2011

Implementering av nye rutiner i Losen0,- Ledere postene, TA/Dags. 01.03.2011 01.05.2011
Oppfølging av avvik på Kvalitetsrevisjonen0,-Institusjonssjef 01.01.2011 01.01.2011
Daglig oppfølging av rutiner for
legemiddelhåndtering

0,-Medisinromsansvarlig spl. 31.12.2011 01.05.2011

Kvitteringsliste for å ha lest og forstått de nye
rutinene i Losen

0,-Ledere postene, TA/Dags. 01.03.201131.12.2011

I. Gi informasjon om røykfritt sykehjem 0,- Ledere01.02.201101.02.2011
2. Utarbeide retningslinjer 0,- Institusj onssj ef01.04.2011 12.01.2011
3. Definering av sykehjemmets område 0,- Institusjonssjef01.02.2011 12.01.2011
4. Gi tilbud om enkeltsamtaler 0,- Ledere31.12.2011 01.07.2011

Invitere nyansatte til møte med0,-Institusjonssjef
institusjonssjef

01.03.2011 17.02.2011

hnplementering av introduksjonsprogram,0,-Ledere
jamfør Magnet

31.12.2011 31.12.2011

Lindeberg
omsorgssenter er
røykfritt sykehjem for
ansatte

Vi har god introduksjon
for nyansatte
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Tema på HMS-dagene i oktober 2010 0,- Institusj onssjef 01.01.2011 01.01.2011
Nærvær som tema på personalmøter 0,- Ledere 31.12.2011 01.09.2011
Motivere til å delta på sosiale arrangementer 0,- Ledere og verneombud 31.12.2011 01.09.2011
Inspirasjonsdag: "ta vare på egen helse" 43.000,- Avd.leder Fagavdelingen 01.12.2011 Til 2012
Utarbeide månedlige nærværsstatistikker 0,- Førstekonsulent 01.03,2011 01.03.2011
0 pføl ing av sykefravær, jfr. IA-avtalen 0,- Ledere 31.12.2011 01.09.2011

1. Utarbeide Handlingsplan på
institusjonssjefens kvarta1svise HMS - møte

0,- Institusj onssjef 01.03.2011 21.03.2011

1. Velge representanter til driftsstyret for ansatt, 0,- Institusj onssjef 15.02.2011 14.02.2011
(beboer og pårørende




I 2. Gi opplæring av styrerepresentantene 0,- Institusj onssjef 01.07.2011 31.08.2011
3. Gjennomføre driftsstyremoter etter avtaltlan 0,- Institus'onssjef 31.12.2011 31.12.2011

Vi har fokus på ansattes
nærvær

Vi har utarbeidet og
etterlever handlingsp1an
med BHT
Innfører driftsstyre i
sykehjem
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Rod saus på skinkesteika
OSLO På Ammerudlunden sykehjem kurses ansatte fra
andre kulturer i kommunikasjon  med beboere med  demens,
erindringsarbeid, samt I nOrske tradisjoner og sanger,

Tekst
Sykepleier Predrag Jetemie, avdelingssykepleier Angelina Dah1
og hjetpepleier Beffiel Skanno, Anitnerudlunden sykehjem

InterVjuer Bengt-Ole Nordstrdm, Demensinfo

Navn
Ammerndlunden sykehjem er
drevet av Omsorg OSIo 1(1-,
(OKF), som er et eget
kommunalt foretak for
sykehjemsdrift i Osto kommune.

Ald ring og helse
N1:11e kompet4n~tliN.

Helsedirektoratet

Ammerudlunden sykehjern har
Foto 73 heldøgnsplasser, inklusive

seks ordinære korttidsplasser og
seks korttidsplasser for

"Glade jul" i mars måned infeksjonspasienter (MRSA
.Bn vakker vårdag i mars strømmer tonene fra "Glade jul" ut fra avdelig).
en åpen tertassedør ved Ammerudlunden sykehjem. Dede vekker
forundring blant dern som befinner seg i vårsola ntenfor. Her n ordinære avdeunaene har nra
pågår det kurs om norske kulturtradisjoner. Måtgruppen er
ansatte fra andre kulturer. Gjennom fire ganger tre timer ble ca
20 ansatte kurset idemens, kommuaikasjon, eribdringsarbeld,
norsk  kulturbistorie,  hoytiderdeiringer og "stamsanger".

Bakgrunnen for kurset
På sykehjemmet arbeider personer fra 31 forskjellige nasjoner.
Dette kan medføre utfordringer på grunn av manglende
kunnskap øm norske fradisjoner. En julallen fikk beboerne ved
en avdeling rød "satIsaus" til kjonet, fordi det ikke varpleiere påmålsetting
vakt som kjentetil at den røde Sausen skulle være til groten. 1 sykddernmet kan nlby et akttvt
kjoleskapet sto øl og vin urort, fordi ingen hadde tradisjoner medog tilretteIngt miljø for beboerne.
denne typen.drikkevarer. I biblioteket har beboerne blant

annet tilgang tilinternettkafe.
Sykepleier.Angelina Dahl, som er foett i Obana, stitte folgende
spørsmåt til ledelsen da en av beboerne hadde fødselsdag. Jeg Egen e-postadresse kan
vil så gjerne synge fodselsdagssangen og bidra til en god feiring, opprettes, slik.at beboerne kan
men jeg kan ikke den sangen! Og hvis ikke jeg kan lede an i
saagen, så blir det ikke noe av, fot beboerne trenger drahjelp.
Hvis jeg stopper å synge, så stopper de også.

Startside
Om demensinfo.no
Komm
Snesialisthelsetienesten
Medisinsk behandling
Mittabehandling
Behandlingsideologi
Aktivitetstittak 

Vetledning av 
personale
Samtalegrupper
Bolig og uteareal
Tilbud til pkorende
Tilbud i samiske
områder
Kunaskap om  demens
Lover og regler
Andre ressurser

Arkivet

Predrag Jeremie, Ammerudltmden sykehjern og Demensinfo

åtte til 12 beboerrom.
Medarbeiderne kommer fra 33
ulike nasjoner. I 2011 var i
tinderkant av balvparten (46,1
prosent) av de ansatte på
sykelikm i SykehjemSetaten i
Oslo kommune fierkulturelle.

konnnunisere med familie og
venner. Måtet er å tilby faste
ukentlige aktiviteter. Lesegruppe,
sanggruppe, erindringstimer,
fellestrim, individuell Irim,
kreativt verksted, musikkterapi,
kinokyeld, gudstjeneste er noen
av aktivitetene på programmat.

Kursing av ansatte i norsk kultur
og tradisjoner bidrar til tilpassede
tilbna og et berikende feltesskap.

Kommuttetbydel
Navn: Oslo kommune, Bydel
Grorud
1nnbyggere; Ca. 26.000
Areal: 5058 dekar
Pylke: OSIo

økonomi
Kurset ble finansiert med
25.0000 kr. av "frie midler" fra
Oslo kommune. "Frie midler" er
knyttet tit utviklingssentre for
sykehjem soin finnes i alle
fylker. Se
www.utviklingssenter.no

http://www.demensinfo.nonpage 28.11.2012
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Angehna Dahl sitter i erindringskroken og leser norsk histor'e

Sykehjems/edelsen ble interessert, sokte om "frie midler" fra
Oslo kommune og fikk innvilget 25 000 kroner. Det var nok til
at det ble mulig t utvikle og glennOtnfore kurset. To eksterne
kursholdere fikk oppgaven, begge herere, den ene med lang
erfaring i feltet demensfer1ndringsarbeid, den andre en erfaren
foredragsholder om norsk kulturhistorie.

Kommuniknsjon med beboere med demens
- Det er viktig å ia hensyn til den enkelte beboers vaner fra
tidligere i livet, sier sykepleierPeedrag Jeremie  fra  Serbia. — Det
skaper problemer når man for eksempel i morgenstehet bryter
yaner som kanskje er etablert gjennom 50 år. Vi må forstå
beboemes vatter og fortid Ogniote den enkelie med sympati og
varme. Kroppsspråket er minst like viktig som å beherske norsk
språk, Det fikk jeg erfare da jeg i starten hadde problemer rned å
finne ord, forteller Predrag, som etter tre år i Norge snakker godt
nersk.

Kontaktperson
Inslitusjonssjef Mona Bekkbus
Telefon: 22821300
E-post

Aktnefle lenker og  fitteratur
www.oinsor .oslolonmiune.no

Arnmerudlunden sykehiem

Nordstrbm 13.-0. (2005)
Huskehåndboka En hjelp til
hente fram minner fra gamle
dager, Nasjonalforeningen for
folkehelsen, Oslo
Boka ble brukt på kurset som
kilde til bMe norsk kulturhistorie
og sanger. Den har en egen CD
med norske sanger. Se
www.nesionalforenineenmo
tillegg ble en egen CD med
norske stamsanger spift inn til
kurset,

Norsk Musikkforlag i samarbeld
med GERIA Oslo kommunes
ressurssenter for
demensfalderspsykiatri (2008)
Toner deg i mete Sanger i
storskrift, Norsk Musikkforlag
AIS, Oslo. Til sangbok stor
skrill >»

Kilder til lokalltistork fra hele
landet: www.lokatlfistorie.no
For byene, for eksempel
Tvedt K.A. (red.) (20i 0) Oslo
nyleksikon
Skreien N. (red.) (2009) Bergen
byleksikon
Bratsberg, T. (red.) (2008)
Tronelhelm byleksikon

Nordmennenes egen historie,
serie med DVDer fra utike deler
av landet, Nordisk Film A/S
Tilgiengelig i DVD-butikker

Gamle filmklassikere på DVD i
filmarkivet til Norsk filminstitutt.
http://www.nfi.no/sefilm

Eva Anfinnsen (red.) (2008)
Dagene mine: Å lage en
livsfortellingsbok i samarbeld
med personer med kognitiv svikt,
Forlaget Aldriagog helse,
Tonsberg.

1-lotvedt K. (red) (2007) Minner
for livet Erindringsarbeid i
demensomsorget), Stiftelsen
Kirkens Bymisjon Oslo.

http://www.demensinfo.no/?pageid4429 28.1L2012
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Bethei Skarmo synes at hver eneste avdeling på norske sykebjern
hør ha en bok med sanger

Bethel er hjelpeplcicr fra Filippinene. Etter Norge er hun
ganske godt kjent med norsk kultur, Hun sier st hun likevel har
hatt nytte av kurset i mote mcd beboerne. Hver dag når hun går
stell bruker hun en "Godmorgen-sang". Hver gatig en beboer har
fodselsciag, synger hun "Bursdagssangen". Ved kaffetid, på
et termiddagen, cr beboerne fornoyde hvis hun leder an i "Gøy på
landet", "Bedre og bedre. „" og "Nidelven."

Erindringsarbeid i pleiesituasjoner
- Det er veldig viklig å snakke med beboerne om gamle dager og
det de har opplevd, sicr Bethel. Da kan man få i gang sannaler
og noen ganger oppleve klare øyeblikk bos beboeren. Men man
må vite litt om det man snakker om for å få i gang en samtale.
Ellers stopper det fort opp hvis behoeren har demens. Jeg synes
at vi ansatte selv må ta initiativ til å lære norsk kulturhistorie fra
bøker og intemett eller TV, Man blir tryggere på seg selv når
man har kurrnskaper. Det bhr lettere å få I gang en samtale, for
eksempel om kongehuset eller om krigen, sier Angelina

Hya er  verdieu  ay tilbudet for brokerne?
Kurset kunne ha vært forenklet. Når det gjelder kulturtradisjoner
hadde trolig noen helt konkrete råd for julefeiring, fodselsdager
og lignende vært nok. Likevel er deltakere blItt inspirert til å
benytte  sang  og  erindring og blitt mer interesserte i norske
kuIturtradisjener,

Suksesskriterier

Det legges til rette for at flest mulig ansatte blir med på
alle karsdelene
Korseopplegget gir konkret hjelp til å forholde seg til for
eksempel norsk fodselsdagsfehing og jalefeiring
Kursholderne sjekker ut underveis hvå deltakerne har
belsov for og gir rom for refleksjoner
Kurset følges opp, stik at ansatte kommer inn i  en
prosess over tid

Publisert/oppdatert: november, 2012

©Dernensinfo Utviklet av: Nasjonalt korn etansesenter for aldrino oo heise Nettredaktor:
Logg, inn

lyttp://www.demensinfo.noPpage jd--=4429 28.11.2012
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Sykehjem et godt tilbud
Det har vært mye skriverier og
diskusjoner om eldreomsorgen. '
Og det meste dessverre negativt.

I juli i 2012 måtte vi kapitulere,
og min mor fikk beboerplass på
Ammerundlunden sykehjem post
4. Det var med veldig blandede
følelser min mor og jeg dro dit
første dagen. Men alt endret seg
til en utrolig fin opplevelse. Har
aldri opplevd et så fantastisk
personell. Alt fra dem som vasket,
resepsjon, aktivitetsfelt, hjelpe-
pleiere, sykepleier, leger, ja hele
det samfunnet et sykehjem består
av.

De behandlet beboerne og de
besøkende helt fantastisk. Min
mor hadde det meget bra der, og
for første gang på lenge følte jeg
at jeg kunne slappe av. De an-
satte hadde medfølelse, empati
og humor. -

Vil derfor si til alle eldre at
sykehjem kan være et veldig bra
sted når man ikke lenger kan bo
hjemme.

De hadde kaffestunder, under-
holdning, lesestunder, aktiviteter
med trim, bingo osv. AUe som
kunne, samlet seg til alle de 3
fellesmåltidene som var hver dag.

Jeg vil si tusen, tusen takk for
at dere tok dere så kjempegodt
av min mor, helt til hun sovnet
stille inn den 30 mars i år.

Guri Eggen,
Oslo
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Årshjul
Omsorg Oslo KF 2014

HMS - MÅL:

JANUAR
pgave 


Fleksitidsliste

Lønnsrapport for ledere, HR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

IK-sjekkliste legemiddelhåndtering

HMS - samtale leder og verneombud

Brannvernrunder i verneområdet

Valg av verneombud hvert 2. år

Daglig bruk av Kvalitetslosen

Beboer- og pårørenderåd

Risikovurderinger og utarbeide overordnet
handlingsplan for Omsorg Oslo KF

Gjennomgang av stillings- og
arbeidsheskrivelser

Ansvarli

Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Verneombud

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Institusjonssjef

Direktør

Organisasjons- og utviklingssjef

Utført



FEBRUAR
0 gave

Fleksitid

Lønnsrapport for ledere, HR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

IK-sjekkliste legerniddelhåndtering

HMS samtale leder og vemeombud

økonomirapportering

Brann: Avdelingsvis demonstrasjon og
gjennomgang i bruk av branntavla

Brannvernrunder i verneområdet

Daglig bruk av Kvalitetslosen

Internkontroll/egenkontroll

AMU/MBU

Risikovurderinger og utarbeide avdelingsvise
handlingsplaner på bakgrunn av HMS,
medarbeiderundersøkelser og
medarbeidersamtaler

Ledersamtaler

Ansvarli Utført

Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Ansatte med fleksitid

Brannvernieder

Verneombud

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Kvalitetssjef, institusjonssjef

Direktør

Avdelingssykepleier

Institusjonssjef og direktør



MARS
ø ave

Fleksitid

Lønnsrapport for ledere, HR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

Ansvarli

Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Utført

Hjelpeplan for påske, mai og pinse

IK-sjekkliste legemiddelhåndtering

Påminnelse om ferieønsker

økonomirappartering

HMS - samtale leder og verneombud

Daglig bruk av Kvalitetslosen

IPLOS registrering

Kvalitetsutvalget

Medarbeidersamtaler

Avdelingssykepleier

Avdel ingssykepleier

Avdel ingssykepleier, institusj onssjef

Avdel ingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

InstitusjOnssjef

Avdel ingsleder



Ansvarii

Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Direktør

Brannverneleder og verneombud

Avdelingssykepleier

Institusjonssjef

APRIL
ave

, Fleksitid

Lønnsrapport for ledere, HR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

Godkjenning av ferie

IK-sjekkliste legemiddelhåndtering

Objektive kvalitetsindikatorer

økonomirapportering

HMS samtale leder og verneombud

Daglig bruk av Kvalitetslosen

AMU/MBU

Brannvernrunder i verneområdet

Pårørendemøte

Farmasoytisk tilsyn

Utført



MAI
ø ave

Fleksitid

Lønnsrapport for ledere, HR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

Brann: Praktisk brannøvelse med evakuering av
beboer fra seng

økonomirapportering

IK-sjekkliste legemiddelhåndtering

Prevalensundersøkelse

HMS samtale leder og verneombud

Daglig bruk av Kvalitetslosen

Egenkontroll instruks for disponering av
økonomiske midler tilhørende tjenestemottakere
i institusjon samt håndtering av
tjenestemottakers egne midler

Beboer- og pårørenderåd

Ansvarli Utført

Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Brannvernleder

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

økonomikonsulent

Institusjonssjef



JUNI
0 ave

Fleksitid

Lønnsrapport for ledere, HR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

Økonomirapportering

IX-sjekkliste legemiddelhåndtering

HMS samtale leder og verneombud

Brannøvelse

Brannvernrunder i verneområdet

Beredskapsplan: revisjon

Daglig bruk av Kvalitetstosen

IPLOS registrering

AIVIU/MBU

Kvalitetsutvalg

Ansvarli

Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Brannvernleder

Brannvernleder og verneombud

Kvalitetssjef og institusjonssjef

A vdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Direktør

Institusjonssjef

Utført



JULI
0 ave Ansvarli.

Fleksitid Ansatte med fleksitid

Lønnsrapport for ledere, FIR og melde ansatte Avdelingssykepleier, institusjonssjef
inn/ut i Gerica

IK-sjekkliste legemiddelhåndtering Avdelingssykepleier

Daglig bruk av Kvalitetslosen Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Utført



AUGUST
ave

Fleksitid

' Lonnsrapport for ledere, HR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

økonomirapportering

IK-sjekkliste legemiddelhåndtering

Objektive kvalitetsindikatorer

HMS - samtale leder og verneombud

Brannvernrunder i verneområdet

Daglig bruk av Kvalitetslosen

Beboer- og pårørenderåd 


Ansvadi

Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Brannvernleder og verneombud

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Institusjonssjef

Utført



SEPTEMBER
0 ave

Fleksitid

Lønnsrapport for ledere, FIR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

økonomirapportering

IK-sjekkliste legemiddelbåndtering

HMS - samtale leder og verneombud

Felles  visning  av film om Brannvern i
helseinstitusjoner og forebygging av brann

Daglig bruk av Kvalitetsiosen

IPLOS registrering

AMU/MBIJ

Internkontroll/egenkontroil

Lederseminar

Pårørendemøte

Ansvarli

Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Brannvernleder

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Direktør

Kvalitetssjef, institusjonssjef

Direktør

Avdelingssykepleier

Utført



OKTOBER
ave UtførtAnsvarli

Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Brannvernleder og verneombud

Institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Institusjonssjef

Institusjonssjef

Institusjonssjef

Fleksitid

Lønnsrapport for ledere, HR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

økonomirapportering

IK-sjekkliste legemiddelhåndtering

HMS samtale leder og verneombud

Bran»vernrunder i verneområdet

Medarbeiderundersøkelsen

Helsesjekk av nattpersonell

Daglig bruk av Kvalitetslosen

Kvalitetsutvalget

Beboerundersøkelsen

Beboer- og pårørenderåd



NOVEMBER
ave Ansvarlig 


Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Utført

Fleksitid

Lønnsrapport for ledere, HR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

økonomirapportering

HMS - samtale leder og verneombud

IK-sjekkliste legemiddelhåndtering

Daglig bruk av Kvalitetslosen

Prevalensundersøkelse

HMS gruppe

Utarbeide hjelpeplan jul- og nyttår

AKAN — tema på personalmøte

Pårørendeundersøkelsen

AMU/MBU

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Institusjonssjef

Direktør



DESEMBER
ave

Fleksitid

Lønnsrapport for ledere, HR og melde ansatte
inn/ut i Gerica

Ansvarli

Ansatte med fleksitid

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Utført

Økonomirapportering

IK-sjekkliste legemiddelhåndtering

Objektive kvalitetsindikatorer

I-IMS - samtale leder og verneombud

IPLOS - registrering

Daglig bruk av Kvalitetslosen

Brann
Brannvernrunder i  verneområdet

Gjennomgang av branninstruks

ROS analyse for brann alle verneområder

Julehmsj beboere og ansatte

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier, institusjonssjef

Brannvernleder

Brannvernieder

Brannvernleder

Avdelingssykepleier, institusjonssjef



OMSORG OSLO KF: EGENKONTROLL - STIKKPRØVER
TEMA: DOKUMENTASION OG JOURNALFØRING

NAVN SYKEHJEM 

EMNE AVVIK MERKNAD KOMMENTAR
Tiltaks lan for alle beboere
Er tiltakspianen evaluert innen tidsfristen
Løpende journalføring etter hver vakt
Dokumentasjon etter viktige hendelser
0 følging etter viktige hendelser
ADL-registrering
Enhetlig praksis i utarbeidelse av
tiltaksplanene
Dokumentasjon på o følgin /utførte tiltak
Mål om aktivisering i tiltaksplan
Tiltaks lan om aktivisering i tiltaksplan
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 4A
Journalføring fysiotera eut
Journalføring ergotera eut
Journalføring aktivitets ersonell
Har alle ansatte dokumentert
Journalførin le e
S råkferdi heter og s råkforståelse

GJENNOMFØRING:
Det vil bli tatt stikkprøver fra 5 — 10 beboere per langtidsavdeling
Kvalitetssjef utarbeider avdelingsvise rapporter av funnene
Funnene skal innarbeides i opplærings- og handlingsplanen, samt tatt med i ledernes lederkontrakt.



V E9 LeVI

OMSORG OSLO KF: EGENKONTROLL INTERVJUGUIDE
TEMA: LEGEMIDDELHANDTERING

NAVN SYKEHJEM 


Hvordan er rutinene for utdeling av medisiner?

Hvordan skal man signere for utdeling av medisiner?
Blir disse rutinen fulgt i din avdeling?

Hvordan utfores kontrollen av istandgjorte dosetter?

Kontrolleres narkotika regnskapet hver måned?

Har avdelingssykepleier kontroll over bruken av B-preparater?

Hvordan er rutinene for mottak av medisiner?

Er alle ansatte i avdelingen din kjent med rutinene for legemiddelhåndtering?



Hvordan er nokkelrutinene i din avdeling? Folges disse av alle?

Er man bevisst på å ta økonomiske hensyn mht valg av synonympreparater?

Blir det foretatt mange hastebestillinger?

Er signaturlista over hvem som kan bestille medisiner oppdatert?

Er signaturlista for fullmakt til å delta i legemiddelhåndtering oppdatert?

Følges fornyelser av fulimakter opp av avdelingssykepleier og institusjonssjef?

Er det andre ting jeg ikke har spurt om som du synes er viktig å informere om?

GJENNOMFØRING:
Kvalitetssjef skal intervjue ca 10 sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere med fullmakt
til å delta i legemiddelhåndtering
Kvalitetssjef utarbeider en rapport av funnene.
Funnene skal innarbeides i opplærings- og handlingsplanen, samt tatt med i ledernes
lederkontrakt.



RISIKOVURDERING LEGEMIDDELHÅNDTERING

tt t • t • ' i "

Sannsynlighet Konsekvens Produkt Prioritet

3 3

SE BORT FRA DENNE LINJEN! DEIED D  DEElEIE
Sannsynlighet

Svært lite sannsynlig at forholdet oppstår
Lite sannsynlig at forholdet oppstår
Sannsynlig at forholdet oppstår
Meget sannsynlig at forholdet oppstår
Svært sannsynlig at forholdet oppstår

Konsekvens
1: Ubetydelig
2. Mindre alvorlig

Alvorlig
Kritisk
Katastrofal

Fargekoder
Grønn: Aksepteres uten ytterligere tiltak,
men åpenbare risikoreduserende tiltak må
vurderes.

Gui: Risikoreduserende tiltak ma vurderes

Rød: I utgangspunktet ikke akseptabelt,
risikoreduserende tiltak må iverksettes.

6 13

9 9

12 1

12 1

12 1

12 1

12 1

9 9

Det sikres ikke at nyansatte får tilfredsstillende El Lii LII EI D C7 5 13 Ll
opplæring i retningslinjene for
medikamenthåndtering

Sykehjemmets lokale nøkkelrutinene er uklare

Det signeres ikke på individnivå for administrert E Ei iii E 13 LIEISLII E
medikament

Manglende dobbeltsignering ved istandgjøring av
medikamenter

Signaturlisten for deltakelse i
legemiddelhåndteringen ajourføres ikke

Internkontroll av legemiddellager utføres ikke
tilfredsstillende

Effekt av eventueltmedisin dokumenteres ikke

Fullmakt for utlevering av legemidler for andre enn
sykepleier fornyes ikke i tide

Cl111111

DOENICIO

151

151
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• Legemiddelpermen holdes ikke ajour E Ei 0 E D E E E D D 9 9
Den som deler ut medikamenter påser ikke at

ECIEEE EEDI o n 12 1beboeren har tatt medisinene

Det sikres ikke kontinuitet i Marevan-dosering EE le DE EEEE Li 12 1etter ny 1NR

Administering av medikamenter utenom dosett blir —
u LI112 [i El D E E O Li 12 1ikke ivaretatt

EEEED EDEEL 9 9
ELILILILILIELILILI 0

LLLILILI LILILiLIL

EEEEDEDE



Handlingsplan
Planen gjelder for perioden:  2012

Forhold som kan medføre risikoTiltak
Frist forAnsvarlig for Kvittering

gjennomførin gjennomførinfor

Det signeres ikke på individnivå for
administrert medikament

12 1

Regelmessig gjennomgang av Sykehjemsetatens overordnede
retningslinjer for legemiddelhåndtering på personalmøter. Den som
deler ut medikamenter på en vakt kontrollerer om det er signert
tilfredsstillende på foregående vakt. Manglende signering me1des
som avvik og påtales overfor ansvarlig. Ekstern kvalitetskontroll av
tilsynsfarmasøyt hvert halvår. Oppfølging av tilsynsrapport.

Kontinuerlig

Avdelings-
sykepleier/
Ansvarlig
sykepleier

Regelmessig gjennomgang av Sykehjemsetatens overordnede
retningslinjer for legemiddelhåndtering. Månedlig kontroll av
kontrollen i en overgangsfase. Deretter stikkprøvekontroll. Svikt
meldes som avvik og påtales overfor ansvarlige. Ekstern
kvalitetskontroll av tilsynsfarmasøyt hvert halvår. Oppfølging av
tilsynsrapport.

Signaturlisten for deltakelse iRapporteres månedlig til institusjonssjef på 1K-Sjekkliste for kontroll
legemiddelhåndteringen ajourføres 12 1 av legerniddelhåndteringen. Kontrolleres av tilsynsfarmasøyt to
1kkeganger i året.

Signeringslisten for Internkontroll av legemiddellager tas i bruk på
alle poster. Ansvarsfordeling for ulike oppgaver sykepleierne
imellom avklares og skriftliggjøres. Rapporteres månedlig til
institusjonssjef på 1K-Sjekkliste for kontrol1av
legemiddelhåndteringen. Kontrolleres av tilsynsfarmasøyt to ganger
i året.

Manglende dobbeltsignering ved
istandgjøring av medikamenter

12 1

lnternkontroll av legemiddellager
utføres ikke tilfredsstillende

12 1

Fagutviklings-
Månedlig sykepleier/

Institusjonssjef

Månedlig
Avdelings-



sykepleier

Månedlig
Avdelings-



sykep1eier



Effekt av eventueltmedisin
dokumenteres ikke

Gjennomgås ved legevisitt og årskontroll for den enkelte pasient.Avelings-
12 1 Effekt av medikament etterspørres av lege. Avvik meldes.Fortløpende sykepleier og

Kontrolleres av tilsynsfarmasøyt to ganger iåret.lege

Det klargjøres for alle involverte i legemiddelhåndteringen at
Den som deler ut medikamentermedisinen ikke er gitt, før den er tatt av beboeren. Bokstavkodene
påser ikke at beboeren har tatt12 1 på Signaturliste for utlevering av medisiner fra dosett gjøres
medisinene	 obligatoriske. Regelmessig kontroll i en overgangsfase, deretter

stikkprøvekontroll.

Fortløpende

Avdelings-
sykepleier/

Fagutvilings-
sykepleier

Det sikres ikke kontinuitet i
Marevan-dosering etter ny INR

Ny INR- og tidspunkt for dosering av Marevan planlegges etter
legens ordinering. Når legene ikke er tilgjengelige, kontaktesAvdelings-

12 1 legevakta. Alle som deltar i legemiddelhånderingen gjøresFortløpende sykepleier og
ansvarlige for å sjekke dosetten opp mot Marevan og INR - skjema,lege
Avvik meldes etter gjeldende prosedyre.

Admin1stering av medikamenter
utenom dosett blir ikke ivaretatt

Daglig kontroll av Kvitteringsskjema for gitte, faste medisiner som
ikke ligger i dosett. Den som deler ut medikamenter på en vakt

12 1 kontrollerer om det er signert tilfredsstillende på foregående vakt.Fortløpende
Manglende signering avvikmeldes og påtales overfor ansvarlig.
Overordnet kontroll av tilsynsfarmasøyt to ganger i året.

Avdelings-



sykepfeier

Avdelings-



sykepleier

Avdelings-



sykepleier

Fullmakt for utlevering av Rapporteres månedlig til institusjonssjef på IK-Sjekkliste for kontroll
legemidler for andre enn sykepleier 9 9 av legemiddelhåndteringen. Kontrolleres av tilsynsfarmasøyt to
fornyes ikke i tide ganger i året.

Sykehjemmets lokale
nøkkelrutinene er uklare

Det utarbeides lokale nøkkelrutiner for sykehjemmet. Rutinene
99 gjøres tilgjengelig for alle som er involvert i legemiddelhåndtenngen01.04.2012

gjennom å legges på leseliste i Kvalitetslosen.

Månedlig
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DAGSPLAN: 	 (navn på beboer)

KOMMUNIKASJON:
Validering: En metode hvor du bekrefter og anerkjenner beboerens følelser. Være støttende
og aksepterende i møte med beboerens opplevelser og følelser. Ikke irettesett eller motsi
beboeren. Opptre respektfullt og empatisk. Målet er å reduserestress hos beboeren og skape
trygghet, at beboeren føler seg sett og forstått,

MORGEN:
Planlegg stellet: Finn frem alt du trenger før du går irm på rommet. Hun blir frustrert
hvis du må forlate rommet under stellet.
Relasjonell oppvarming: Pleier setter seg på en stol ved sengen og småprater med
henne før stell. Opprette en kontakt med beboeren. Opptre rolig og tilstedeværende.
Følg henne på toalettet. Hun har på ullsokker, vil ikke ha på sko. Gå ved siden av så
hun ikke sklir og faller.
Morgen stellet gjøres på beboerens rom.
Tirsdag, onsdag, torsdag vil aktivitør 	 . stelle henne.
Frokost spiser hun på kjøkkenet rett etter stellet. Hun skal slippe å vente på de andre.
Da blir hun urolig og frustrert.

FORMIDDAG:
Hun vandrer mye rundt i avdelingen på grunn av psykisk og motorisk uro som har
sammenheng med en begynnende demens sykdom,
Tilby aktiviteter med aktivitør. Hun fungerer ikke i stor gruppe. Det er best å delta
små grupper eller en-til-en-kontakt.
Lunsj spiser hun på kjøkkenet sammen med de andre beboerne.

ETTERMIDDAG:
Middag kl. 16.30 på kjøkkenet.
Tiltak for å roe henne:

> Hun kan se på TV sammen med to eller tre andre beboere
> Pleier samler to til tre beboere med henne4 og leser fra avis/blad

KVELD:
Tilby henne kveldsmat. Hun er sulten og bruker mye energi på vandring og indre
stress.
Hun legger seg ved 21.00 — 21.30 tiden.

NATT:
Hvis hun ikke får sove om natten, kan hun være sulten. Tilby henne mat.
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Verktøykasse for frivillighetsarbeid
Mange sykehjem har behov for hjelp til å utvikle frivillighetsarbeid og øke antallet frivillige i
sykehjemmene.  Denne  gjennomgangen kan bidra med innspill og råd til dette.

Del 1 omfatter det politiske grunnlaget for behovet for frivillige i sykehjem
Del 2 omfatter de frivilliges rolle i sykehjemmene
Del 3 er en verktøykasse for hvordan man kan gå fram for å rekruttere frivillige, samt hvordan
man skal beholde dem. Ulike skjemaer kan benyttes i dette arbeidet

Innhold
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Del 1 Bakgrunn for bruk av frivillige i sykehjem

1.0 Hvorfor frivillige i sykehjemmene
Tilrettelegging for frivillig innsats i sykehjem er et prioritert område både nasjonalt og i Oslo
kommune. Budsjett og økonomiplan for 2008-2010 gir føringer for dette arbeidet.

1.0.1 Stortingsmelding 25

I Stortingsmelding 25 (2005 — 2006) Mestring, muligheter og mening, Framtidas
omsorgsutfordringer heter det:
«Det er ingen sykdom å være gammel. Vi må ikke ha et ensidig fokus på det syke, men også se etter det friske.»

Og videre:

"Regjeringen vil legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et
helhetlig omsorgstilbud. En slik satsing vil kreve større tverrfaglig bredde i omsorgssektoren,
med større vekt på sosialpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi og sosialt arbeid. En rekke undersøkelser tyder på at
det er på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort.
Spesielt gjelder dette beboere i sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger og andre som har stort behov for
bistand".

1.0.2 Sykehjemsetatens satsing på frivililge

Sykehjemmene i Oslo har fått i oppdrag å arbeide for å rekruttere flere frivillige og koordinere og
legge til rette for innsats fra de frivillige, eldre og yngre i nærmiljøet. Frivilliges innsats skal være
et viktig bidrag i arbeidet med aktivitetstilbud, og gjennom dette bidra til å heve kvaliteten på
tjenesten. Det skal oppnevnes en ansvarlig ved hvert kommunale sykehjem som skal koordinere
den frivillige innsatsen lokalt.

De frivillige aktørene i sykehjemmene er viktige fordi de tilbyr et supplement til tilbudet som
allerede gis. Eksterne personer som kommer inn i sykehjemmet, bringer også nærmiljøet inn
institusjonen. Frivillige kan aldri erstatte fast ansattes arbeid, men de kan være viktige bidragsytere
for at beboerne kan få et enda bedre tilbud i sykehjemshverdagen. Ved at frivillige er mer
tilstedeværende kan også fokuset hos de fast ansatte dreies mer mot beboernes helhetlige behov.
Del 2 Frivillige i sykehjem

2.1.0 De frivilliges rolle på sykehjemmene
Frivillige har en annen rolle enn de ansatte. Dette er det viktig å være oppmerksom på, spesielt når
de utfører oppgaver som tenderer mot oppgaver de ansatte gjør. Frivillige skal ikke erstatte fast
ansatte, men være et supplement.
Det som skiller de ansatte og de frivillige er at de frivillige når som helst og uten noen
oppsigelsestid kan avslutte sin virksomhet som frivillig. Dette betyr ikke at vi ikke kan skrive
kontrakter med frivillige, men vi må være klar over at slike kontrakter ikke binder frivillige til
oppgavene.

2.2.0 Hvem er de frivillige
De frivillige utgjør en mangfoldiggruppe. De har ulike forutsetninger og forskjellige ønsker for
hva de vil bidra med. Pensjonisten kan ønske å fylle sine dager med ulike aktiviteter, en
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uføretrygdet kan ønske å bidra med å hjelpe andre, andre mennesker med overskudd kan  ønske  å
bidra med en samfunnsmessig innsats. Fellesnevneren er at de alle ønsker å bidra med noe, og at
alle kan avslutte sin innsats når de måtte ønske.

2.3.0 Hva slags oppgaver gjør frivillige i sykehjemmene
Lengre turer. På lengre turer hvor det er behov for transport, er det også et stort behov for
flere hender. Frivillige kan gjøre en stor innsats ved å delta på slike turer. Det kan være ulike
opplevelsesturer, men også kortere turer til kjøpesentra og lignende.
Turer i nærmiljøet. Mange beboere kommer ikke så ofte ut. Frivillige kan her gjøre en stor
innsats ved å gå turer med beboerne i nærmiljøet. Det kan for eksempel organiseres mindre
grupper av frivillige som ledsager beboerne ut.
KW, kino, m.m. Kvelder og helger er ofte uten aktiviteter og innhold for beboerne, bl.a. fordi
det er færre ansatte på jobb. Det ville bidratt til en vesentlig kvalitetsheving av sykehjemmets
tilbud, hvis frivillige kunne drive kafe, kino eller andre tilbud på disse tidene.
Fester og tilstelninger. Mange sykehjem har avtaler med frivillige organisasjoner som
arrangerer fester og større tilstelninger. Tiltakene er svært populære, og det anbefales alle
sykehjem å gjennomføre slike arrangementer, i samarbeid med frivillige. Lokale frivillige
organisasjoner, menigheter og lignende kan kontaktes. Venneforeninger og pårørende kan også
mobiliseres. Venneforeninger er viktige bidragsytere i flere sykehjem pr. i dag.
Frokostverter og erindringsgrupper. De kommunale sykehjemmene har i mindre grad
frokostverter, mens Kirkens bymisjon har lengre tradisjoner for slike løsninger i sine
institusjoner.
Besøkstjenester. Mange av de kommunale sykehjemmene har besøksvenner, og da oftest fra
Røde Kors besøkstjeneste. Sykehjemmene melder om et stort behov for slike tjenester. Røde
Kors mottar jevnlig henvendelser fra personer som ønsker å være besøksvenner, og kan
kontaktes. De enkelte sykehjemmene kan også ta kontakt med frivillighetssentraler og
eldresentra for å rekruttere besøksvenner.
Andre typer frivillighetstjenester. Lesing av bøker og aviser sammen med beboerne, samt
ulike diskusjonsgrupper, er også aktuelle aktiviteter hvor frivillige kan bidra aktivt.
Følgetjenester. Følgetjenester til lege, tannlege, handling, kirke m.m. kan være aktuelt.

2.4.0 Rekruttering av frivillige
Det hevdes at det enkleste er å rekxuttere frivillige det er mye vanskeligere å beholde dem.
Sykehjem som ønsker å knytte til seg økt antall frivillige, må der for ha en bevisst og målrettet
politikk for å beholde frivillige aktører over tid.

2.4.1 Rekruttering er en kontinuerlig prosess
Det er store variasjoner i Sykehjemsetaten mht. rekruttering av frivillige; alt fra lang erfaring med
rekruttering til ingen erfaring i det hele tatt. Det kan være hensiktsmessig å initiere et samarbeid
mellom flere sykehjem, for om mulig å oppnå kompetanseoverføring, og også dele erfaringer.

2.4.2 Det å holde på frivillige
Like viktige som å rekruttere frivillige er det å beholde aktørene. De frivillige har behov for å bli
sett og satt pris på. Sykehjem som ikke følger opp sine frivillige på en god og ordentlig måte,
opplever at frivillige mister interessen og uteblir.

Frivillige synes det kan være vanskelig å være besøksvenner for personer med demens. De fmner
det vanskelig å kommunisere, og de har lite kunnskap om hvordan de skal opptre i ulike
situasjoner. Det er derfor viktig at de frivillige tilføres tilstrekkelig kompetanse og veiledning, slik
at de kan oppleve at de mestrer situasjonen.
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2.4.3 Brosjyre til bruk i rekruttering av frivillige
Sykehjemsetaten utarbeider egen rekrutteringsbrosjyre til bruk ved rekruttering av frivillige.
Brosjyren vist i del 3 er et foreløpig utkast til en brosjyre. De enkelte sykehjem må selv fylle inn
navn på sykehjemmet og kontaktperson for de frivillige, i brosjyren.

2.5.0 Pårørende en ubrukt ressurs
Pårørende er den største gruppen vi har av potensielle frivillige. Sykehjemsetaten anslår ca 15.000
pårørende (ektefeller, sønner, døtre og andre), som eventuelt kan motiveres til å gjøre en innsats
som frivillige. Mange er allerede pr. i dag svært aktive.

2.5.1 Pårørende blir ofte ikke spurt
Bare fire sykehjem rapporterer at de bruker pårørende til frivillighetsoppgaver. På spørsmål om
hvorfor de resterende mener det er slik, svarer fiere at mange av de pårørende er gamle og slitne og
ikke orker å delta på noe utover å besøke slektningen eller ektefellen. For mange er dette helt
sikkert riktig, mens andre kanskje kunne tenke seg å bidra, dersom de ble gitt god oppfølgingog
veiledning.

Det er viktig at pårørende blir spurt. Det er oftest slik at det meste av pårørendekontakten skjer
gjennom avdelingspersonalet, gjennom innkomstsamtale og den daglige kontakten. Personalet må
ha fokus på frivillighet, og tenke rekruttering av frivillige som en del av sitt ansvar.

Del 3 Verktøykasse i frivillighetsarbeid

3.0 Rekruttering av frivillige
Det kan være nyttig å avgrense noen elementer som kan bidra til gode prosesser, med tanke på
rekruttering av frivillige, og for å beholde dem. Hvordan man kan gå frem, kan være ukjent for
flere, og flere uttrykker usikkerhet mht hvordan begynne.

3.0.1 Hva skal man bruke frivillige til
Det er viktig å ha kartlagt og tenkt gjennom hvilke oppgaver man mener frivillige kan utføre i
sykehjemmet, og om sykehjemmet er i stand til å organisere og følge opp denne virksomheten på
en tilfredsstillende måte. Døren må være åpen for de frivilliges egne ønsker. Aktuelle oppgaver
kan for eksempel være:

Oppgaver Sykehjemmets kommentarer
Aktuelt/ikke aktuelt

Kinoforestillin er å sykehjernmet
Kiosk- og velferdstralle
Deltakelse å turer
S aserturer i nærmil'øet
Venneforening 	
Høytlesning fra avisen, fra bøker m.m.
La e hy elige av frokoster og middager 

Følgetjenester til lege/tannlege/handling
Lørdags- eller kveldskafe 

Hjelp til gjennomføring av større
arrangementer (fester/store arrangementer
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utenfor sykehjemmet)
Underholdningskvelder
Arrangementer på høytidsdager (1.mai, 17
mai, påske, inse, jul)
Velværedager
Besøksvenner
Andre o gaver

3.0.2 Hvem ønsker å være frivillige

Oversikten over oppgaver frivillige kan gjøre, danner grunnlaget for videre arbeid. Som et neste
skritt blir det viktig å fremskaffe oversikt over hvem i nærmiljøet som kan tenkes å kunne
rekrutteres til frivillige, eventuelt hvor disse personene befinner seg.
Eksempler:

Aktuelle frivilli e Konmentarer
Pårørende Pårørende utgjør den største gruppen som har

tilknytning til sykehjemmet. De kan forespørres om
mange oppgaver som avislesning, turer, gjøre det
hyggelig rundt spisebordet, følge pasienter til
arrangementer og mye mer. De enkelte avdelinger
bør vurdere sine pårørende for å se hvem det kan
være greit  åspørre

Frivillighetssentral Kontakt frivillighetssentral i bydelen, ha helst
personlig møte. Om de ikke kan hjelpe med selve
rekrutteringen, kan de ha nyttige tips. De har ofte
adresser til personer som kan kontaktes. Det er store
forskjeller på frivillighetssentralenes praksis i Norge.
Ca 30 % av sentralene er behjelpelig med å formidle
frivillige.

Eldresenter Bydelenes eldresentre har kontakt med mange av
byens eldre og kan være behjelpelig med å formidle
kontakter.

Ulike lag og foreninger: Slike organisasjoner kan kontaktes for om mulig å
Rotary arrangere fester og arrangementer for beboerne.
Lions Mange organisasjoner har vanskeligheter med å finne
Civanis hensiktsmessige lokaler til sine samlinger. Mange av
Røde kors sykehjemmene disponerer lokaler som kan være av
Folkehjelpen interesse for slike organisasjoner. Det kan muligens
Sanitetskvinnene inngås avtaler hvor lag/foreninger tilbys bruk av
Idrettslag lokaler gratis, mot at de arrangerer f. eks 3 fester eller
Menigheter kafeer i løpet av året.
Borettslag
Kor
Korps
M.m.

Vennegrupper som symøter og
lesesirkler

Bibliotekene har kontakt med lesesirkler og lignende.
Mange ansatte vil kjenne noen som er med i slike
grupper.
Barnehager kan kontaktes med tanke på at barna kan
besøke sykehjemmet på 16 mai, Lucia, syngestunder

Barnehager
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Personer som er gjester i kantinen

Røde Kors besøkstjeneste

Venneforeninger

Personer som man kjenner

Mange andre grupper

Kulturkonsulenten i bydelen
Videregående skole
Bydelsdager

m.rn.
Mange kantiner er åpne for personer som ikke har
tilknytning til sykehjemmet. Det er mulig noen av
disse kan spørres om de vil delta som frivillige på
sykehjemmet. Kanskje de vil ta ansvaret for kiosk og
velværetralle.
Det er stort behov for besøkstjenester. Røde kors
formidler besøksvenner til mange sykehjem. Det kan
være hensiktsmessig å knytte egenrekrutterte
besøksvenner til Røde kors. Organisasjonen har et
apparat for opplæring og har lang erfaring med
oppfølging av besøksvenner. De tilbyr dessuten
besøksvennene et nettverk og deltakelse i ulike
arrangementer.
Det er en stor ressurs for sykehjemmet og ha en
venneforening. Det kan arrangeres fellesmøte med
pårørende og diskuteres evt. etablering av
venneforening. Det kan være hensiktsmessig at
sykehjemmet stiller en liten startkapital til rådighet
for venneforeningen. Det kan også være
hensiktsmessig at en person fra sykehjemmets ledelse
møter å venneforeningens møter.
Prat med ansatte kanskje en av dem har en tante
som igjen har en venninne som kunne tenke seg å
være frivillige
Borettslag i nærmiljøet kan være en slik gruppe.
Borettslaget kan være interessert i å arrangere
hyggekvelder for pasientene mot at de får låne
lokaler til årsmøter og lignende.
Kulturkonsulenten i bydelen har som regel god
oversikt over de frivillige organisasjonene. Det kan
være hensiktsmessig å ta et møte med
kulturkonsulenten for å få oversikt over ulike
organisasjoner og adresser.

3.1.0 Hvordan starter man arbeidet med rekruttering.
Rekruttering handler om kommunikasjon. Noen ganger er det beste å ta direkte kontakt med
personer som man tror vil og kan gjøre en god jobb. Andre ganger er det fornuftig å ta kontakt i
mer formelle sammenhenger. Det er viktig at kontakten og prosessen er planlagt, og at det er
tydelig hva som skal formidles og spørres om. Særlig er det viktig å avklare forventninger, evt.
forpliktelser. De fleste vil vite hva oppdrag innebærer, og frivillige må ikke føle usikkerhet og
lures, i den forstand at de må gjøre mer enn de er bedt om. Det er sjelden klokt å spørre folk i
forbifarten.

3.1.1 Rekruttering av enkeltpersoner
Gjennom er våkent øye mot nærmiljøet kan man kanskje se personer som kan tenkes å kunne
gjøre en god jobb. Det kan være de hyggelige damene som ofte drikker kaffe i kantinen. Det kan
være de to søstrene som kommer og besøker broren sin flere ganger i uka. Eller kanskje mannen til
en av pasientene som er svært sosial og ønsker kontakt med personer i miljøet. Personene er ofte
synlige.
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Gjør rekrutteringssituasjonen til en hyggelig stund. Inviter til møte, og server kaffe og noe å bite i.
Fortell hva sykehjemmet har behov for. Ha en dialog rundt hva den enkelte evt. kan tenke seg å
bidra med som frivillig.

Husk•• • • 

Det å rekruttere personer til frivillighetsoppgaver innebærer behov for
oppfølging. De frivillige har behov for jevnlig kontakt med en kontaktperson,
de har behov for å bli sett og de har behov for å få bekreftelse på at de gjør en
god jobb. Kan man ikke tilby en slik oppfølging vii man med stor sannsynlighet
ikke klare å beholde de frivillige. Noen frivillige vil synes det er vanskelig å
være besøksvenn for personer med demens. Kanskje det er fornuftig å lage en
liten gruppe med frivillige og demente. Da kan man støtte hverandre og ikke
være alene hvis det oppstår ulike problemer.

3.1.2 Rekruttering av grupper
Ulike grupper kan gjøre en innsats på sykehjemmet. Oftest er det aktuelt med arrangementer som
fester, underholdningskvelder og lignende. Gruppenes ulikheter forutsetter at man møter dem på
"hjemmebane", kanskje med utgangspunkt i den aktivitet gruppen driver.
Som eksempel kan nevnes:

Inviter deg selv til et møte med den lokale foreningen av Lions
Inviter bydelens frivillighetssentral til et møte hvor dere diskuterer ulike muligheter
Arranger et møte for pårørende og ha frivillighet som et punkt på dagsorden. Kanskje
pårørende kan drive en venneforening
Be om et møte med bydelens damekor og tilby dem gratis øvingslokaler mot at de
arrangerer tre kvelds- eller lørdagskafeer i løpet av året.
Kanskje Rotary kan delta som frivillige hjelpere til det store arrangementet på St. Haugen.
Kanskje de lokale hagelaget vil pynte opp utearealene på sykehjemmet. Tilby dem gratis
møtelokaler som gjenytelse.
Kanskje sanitetskvinnene ønsker å delta i markeringen av den internasjonale eldredagen.
Det lokale eldresenteret vil kanskje ta på seg å arrangere kinoforestillinger 2 ganger i
måneden
Kanskje menigheten vil gjøre en innsats for å bistå pasienter med kirkebesøk
Osv...

liuskt I I 111!

Det å få grupper inn på sykehjemmet for ulike arrangementer medfører et behov for
tilstedeværelse av en ansvarlig person. Det må alltid være en ansatt tilstede som
deltar i arrangementet sammen med de frivillige. Bare et av de kommunale
sykehjemmene har venneforening som ikke krever oppmøte av personalet.
Organiseringen av dette må diskuteres på sykehjemmet slik at man igangsetter noe
man kan følge opp.

3.1.3 Rekruttering av pårørende
Pårørende er en stor og viktig ressurs som kan mobiliseres til frivillighetsoppgaver. Noen
sykehjem har gode erfaringer om at pårørende som har vært lenge på sykehjemmet som besøkende
til en av sine slektninger, ofte ønsker å opprettholde kontakten med sykehjemmet etter at deres
slektning eller ektefelle er død. Det er viktig at disse blir spurt. Vi tror det både er godt for
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sorgprosessen som den pårørende er i samt selvfølgelig for pasienten som får en besøksvenn. Det
må imidlertid være en varhet tilstede; ikke alle ønsker å komme tilbake til et sted der en nær
slektning har falt bort. Det er likevel viktig at sykehjemmene diskuterer hvordan de i større grad
skal involvere pårørende i frivillighetsarbeid.

Det er i hovedsak to måter å rekruttere pårørende:
Gjennom møter med alle pårørende
Gjennom kontakt den enkelte avdeling har med pårørende på sin avdeling.

Husk!!!!
Frivillighetskontaktene har ofte liten kontakt med gruppen av pårørende. Det er
derfor viktig at avdelingene tar tak i dette. Det bør lages gode rutiner i avdelingene
som innebærer at pårørende blir spurt. Allerede under innkomstsamtalen bør
pårørende få informasjon om frivillighetsarbeidet i sykehjemmet. Med jevne
mellomrom bør avdelingene vurdere hvem de kan spørre om å gjøre en innsats som

Det er verdt å merke seg at det kan være flere slektninger enn de som er
mye på besøk som kan tenkes å  gjøre en innsats.

3.1.3 Oppfølging av frivillige
Skal man lykkes med å rekruttere og beholde de frivillige kreves det, som tidligere nevnt, at de
frivillige følges opp. De må alltid ha en kontaktperson de kan henvende seg til. Det er viktig å
legge til rette for kompetansetilførsel og tilby kurs, fast veiledning og lignende. Det er nødvendig
at avdelingspersonalet viser imøtekommenhet og interesse for de frivilliges arbeid, samt at de
legger forholdene til rette i avdelingen slik at de frivillige føler seg velkommen.

3.1.4 Belønning av frivillige
Det er ønskelig at de frivillige belønnes for innsatsen sin. Belønninger kan være:

Matkuponger til kantine
Invitasjon til julebord og lignende
Kinobilletter
Kurstilbud
Deltakelse på turer
m.m.

Hvis lag og foreninger arrangerer fester, underholdning og lignende kan institusjonsledelsen
overføre penger til gjennomføring av arrangement — f. eks penger til dekning av underholdning.

3.1.5 Hvem skal ha ansvaret for de frivillige og hvordan skal dette følges opp
Alle sykehjem i Oslo kommune skal ha en egen frivillighetskontakt. Forventninger til rollen og
jobben de skal gjøre må avklares og være tydelig. Hvis ikke annet er avtalt er det
frivillighetskontaktens oppgave å følge opp frivillige som er inne på sykehjemmet. Hvis ikke annet
er avtalt er det også frivillighetskontaktens oppgave å møte opp og koordinere de frivilliges innsats
på fester og arrangementer.

Det kan være fornuftig å avgrense en forventet tid som frivillighetskontakten skal bruke til sitt
arbeid med de frivillige og deres virke. Litt avhengig av organisering og størrelse på sykehjemmet
anbefales det at frivillighetskontakten bruker minst 20 % av stillingen til dette arbeidet.
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3.1.6 Eksempler på friviHighetsinnsats i sykehjemmene

En vennegjeng av pensjonister tar med seg en gruppe pasienter ut på tur tirsdag og torsdag.
Turen varer en time. Turen avsluttes i kantinen hvor de frivillige får gratis kaffe og vafler.
To søstre besøker  moren  sin  2 ganger i  uken. De  tar moren med på tur i nærmiljøet.
Sykehjemmet avtaler med dem at de også kan ta med seg en annen eldre dame på tur
På Vålerenga Bo- og Servicesenter er frivillige inne både som frokostverter og som
deltakere i erindringska% for demente pasienter. Sykehjemmet har god erfaring med dette,
På Langerud sykehjem har en pårørende ansvar for kinotilbudet
Biblioteket har kontakt med ulike lesesirkler. Kanskje en av disse sirklene kan organisere et
månedlig arrangement på sykehjemmet med høytlesning fra bok eller blader
En venneklubb bestående av gutter vil gjøre en frivillig innsats og ønsker å arrangere
lørdagskafe en gang i måneden på sykehjemmet. De baker selv kaker og ordner med
underholdning
To eldre damer som ofte besøker sykehjemmets kantine blir spurt om de vil ta ansvar for
sykehjemmets kiosk- og velværetralle en gang pr uke. Pasientene kan kjøpe sjokolade,
toalettartikler, blader m.m.
Old boys laget til det lokale idrettslaget arrangerer landskamper på storskjerm
sykehjemmet hvor både egne medlemmer og sykehjemsbeboere er velkommen.
Sykehjemsledelsen organiserer salg av øl og hornmusikk som pauseinnslag.
Musikkskolen presenterer elevene sine på sykehjemmet. Sykehjemmet spanderer brus og
pizza.
Den lokale turnforeningen har turnoppvisning
Fru Hansen føler seg svært ensom etter at mannen døde. Sykehjemmet ser problemet og
kontakter Røde Kors besøksvenntjeneste. Fru Hansen får nå jevnlig besøk av en
besøksvenn. Hun er i ferd med å få en bedre tilværelse.
Presten arrangerer kveldsandakt en gang i måneden og har med seg frivillige fra den lokale
menigheten til å hjelpe til med å hente pasienter og servere kaffe.
Fru Ås og fru Andersen stiller opp som frivillige en kveld i uken hvor de lager ekstra hygge
rundt kveldsmåltidet. De dekker bordene og hjelper til med serveringen. Det er allsang og
mye hyggelig prat.

3.2.0 Rekrutteringsbrosjyre
Sykehjemsetaten utarbeider brosjyre til rekruttering av frivillige. Neste side er eksempel på en slik
brosjyre som kan brukes i påvente av en felles brosjyre for hele etaten:
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

FRIVILLIGE I SYKEHJEM
Som frivillig på sykehjetn vil du gjøre oppgaver som er svært viktige for våre
beboere. En liten innsats kan gi store resultater i form av økt trivsel og bedret
livskvalitet for beboerne på sykehjem

	 sykehjem har behov for din hjelp. Vi har mange oppgaver som du
kan hjeipe oss med og som vil bli satt stor pris på.

Som frivillig får du:
Opplæring

Veiledning

Delta på temakvelder

Være i et fellesskap med andre frivillige

Gi det du selv ønsker

Som frivillig kan du blant annet være med på følgende aktiviteter:
Besokstjeneste på avdelingene
Følgetjeneste til tannlege og til sykehus
Turer med beboere i nærmiljøet
Delta på turer med avdelingen
Kulturarrangementer
Betjene "tralle" med kiosk- og
velværeprodukter
Arrangere fester og kafeer for beboerne

og mye mye mer

Hvis dette er av interesse kan du kontakte 	 (telefon
frivillighetskontakt)
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3.3.0 Taushetsplikt
Taushetsplikten er innarbeidet hos helsepersonell, men det dukker opp noen utfordringer når
frivillige skal ta del i aktivitet i sykehjemmene.

Taushetsplikten er vanskelig fordi de frivillige ikke har et forpliktende juridisk forhold til
arbeidsplassen og på den måten ikke er i en annen situasjon enn tilfeldige besøkende til
sykehj emmet. Vi pålegger ikke pårørende taushetsplikt, og kan ikke med sikkerhet vite at
personlige forhold til enkeltbeboere ikke blir omtalt utenfor sykehjemmet.

En problemstilling er hva slags opplysninger man skal gi de frivillige. En tommelfingerregel er
at den frivillige må få tilstrekkelige opplysninger for å kunne utføre sine oppgaver. Det kan være
nødvendig å gi medisinske opplysninger. F.eks hvis en frivillig skal følge en pasient og vi vet at
pasienten kan bli syk. Det vil da være rimelig å informere om dette samt informasjon om hva den
frivillige skal gjøre når det skjer. Ofte vil opplysninger som gis være basert på skjønn. Er det
usikkerhet om hva som skal oppgis bør dette diskuteres med avdelingsleder og eventuelt lege eller
institusjonssjef.

Når vi allikevel velger å be om taushetsplikt fra frivillige medarbeidere så er dette en måte å
forplikte de frivillige mer enn hvis vi ikke hadde hatt en slik taushetsplikts erklæring.

Følgende side viser en taushetserklæring som frivillige skal underskrive:
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3.3.1 Taushetserklæring

Oslo kommune
Omsorg Osio KF

Taushetserklæring
for frivillige medarbeidere

I frivillighetstjenesten er jeg pålagt taushetsplikt.

Dette innebærer at opplysninger jeg får kjennskap til
ved min tjeneste på sykehjemmet ikke skal omtales utenfor sykehjemmet

Dersom jeg bryter denne erklæringen, har jeg ikke anledning til
å fortsette min virksomhet ved sykehjemmet

Taushetserklæringen gjelder både for den tiden jeg er
tilknyttet sykehjemmet og etter at jeg har avsluttet mitt engasjement

Denne erklæringen utstedes i 2 eksemplarer hvor jeg beholder
det ene og sykehjemmet oppbevarer det andre

Signatur:

( Sted:

Navn:

Adresse:

Postnr. : Sted:

Dato:

Telefon privat: 	 Mobil:

E-post:
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3.4.0 Kontrakter med frivillige enkeltpersoner
Er det mulig å lage en bindende kontrakt med frivillige i sykehjemmene? Mest sannsynlig ikke. De
frivillige kan i prinsippet avslutte samarbeidet når de måtte ønske, Vi inngår allikevel kontrakt. Det
blir mer forpliktende når vi skrifteliggjør ting. Kontrakten innholder også nyttige opplysninger for
oss og for den frivillige.

Mange frivillige synes at det å ha en kontrakt, er tillitsvekkende. Derfor anbefaler vi å inngå
kontrakt med frivillige som ønsker å jobbe på sykehjemmene. Kontrakten på neste side kan
benyttes over for frivillige.
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3.4.1 Avtale mellom sykehjemmet og frivillige

Oslo kommune
Omsorg Osio KF

Avtale
Frivillige medarbeidere ved 	 (navn på sykehjem)

Personalia
Navn:
Adresse:
Fødselsdato:
Telefon:
Mobiltelefon
E-post

Den frivillige medarbeiderens nærmeste kontaktperson:

I hva slags arbeidsområde skal den frivillige medarbeideren delta:

Rettigheter som frivillig:
Opplæring:
Veiledning
Yrkesskadeforsikring
Tilbud om deltakelse i fellesarrangementer:

> Tilbud om undervisning og temakvelder:
Tilbud om mat, kaffe og annet:

Hva er det som gjør at du ønsker å bli frivillig

Hvor ofte har du tid til frivillig innsats
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Har du spesielle ønsker i forhold til beboeren/beboerne:

Dine interesser og hobbyer:

Andre spesielle behov eller forventninger til samarbeidet mellom den
frivillige og sykehjemmet

Når kan du starte som frivillig medarbeider:

11.Avtale:
> Som frivillig er jeg innforstått med taushetsplikten jeg har

undertegnet og som gjelder beboerens/beboernes personlige forhold
som blir fortalt meg eller som jeg får innsikt i. Taushetsplikten
gjelder også etter at jeg har avsluttet oppdraget.

> Den frivillige og kontaktpersonen ved sykehjemmet inngår og
avslutter avtalen. Dersorn det er vanskeligheter eller brudd på
taushetsplikten i tjenesten, kan avtalen mellom den frivillige og
sykehjemmet opphøre.

> Frivillige medarbeidere har en prøvetid på 1.måned. Innenfor
denne prøvetiden foreligger det for begge parter en gjensidig
mulighet for justering av arbeidsoppgaver eller eventuelt en
avvilding

Dato og underskrift frivillig Dato og underskrift kontaktperson
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3.5.0 Forsikring av frivillige

Oslo kommune har i dag ikke noen forsikringsordninger for frivillige. Dette arbeides det med og vi
vil komme tilbake til dette senere

3.6.0 Forankring i sykehjemmets ledelse

Det er en forutsetning for å lykkes med rekruttering at arbeidet er forankret i sykehjemmets
ledelse. Frivillighet på sykehjemmet må derfor diskuteres i ledergruppen. Institusjonslederen må
være klar i forventningene til avdelingslederne. Avdelingslederne må klargjøre forventninger
forhold til sitt avdelingspersonell og følge opp at innsatsen til frivillige i avdelingene er innbakt
arbeidsplaner og målsettinger.

Et eksempel på forankring kan være at sykehjemmets årsplan har klare målsettinger på utviklingen
av frivillighetsarbeidet
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

Protokoll

Tilstede: Anne Bråten Unicare, Ellen Farstad Unicare, Robert Bergheim institusjonssjef, Cathrine
Einarsrud NETF, Benny Therese V ietor NFF, Svein Mathisen Fagforbundet, Vidar Evje Fagforbundet,
Tori Lederhilger NSF, Leif Andreassen OKF, Jane Bredby OKF.
Møtegruppe: §16.5 Infonnasjon og drofting med tillitsvalgte mote jfr. AML
Møtested: Amrnerudlunden sykehjem
Møtetid: 14.00 — 15.30
Referent: Andreassen/Bredby
Telefon:

Jfr dagsorden på § 16.5 møte i AML:

Partene har gjennomgått og drefftet alle punktene i § 16.5 i arbeidsmiljøloven. I det følgende
vil det tas opp noen problemstillinger som er framkontrnet i droftingene. Andre punkter i §
16.5 er det enighet om og dette blir derfor ikke kommentert ytterligere

Endringer i tariffavtaleforkold,
Unicare omsorg blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke
hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor
fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overforte arbeldstakerne har likevel rett
til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som folger av tariffavtalesom den tidligere arbeidsgiver var
bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er
bindende for den nye arbeidsgiver og de overforte arbeidstakere. Unicare har varslet at de vil si opp
nåværende tariffavtale og erstatte den med sin egen tariffavtaleavtale

Bruttolønn vs nettolønn
De ansattes organisasjoner krever at det skal beregnes bruttolonn ved overdragelsen. De mener at dette
er rettigheter som ansatte har krav på å ta med seg over III ny drifter. Det vises for ovrig til egen
vedlagt protokolltilforsel.

Unicare sier folgende:
Inntil dette punktet er avklart forholder Unicare omsorg seg til lønnstrinn detinert i ansatteoversikten
og til tilsvarende belop i Oslo kommunes lonnsramme. Det fremkommer ikke på tilgjengelig
lønnsramme på Oslo kommunes hjemmeside om lonnsrammen er utfra netto- eller brutto-lonn,

Overdragelsestidspunkt
Overdragelsestidspunkt er tirsdag 02.04.2013 kl 07:30

Reservasjonsrett

Alle ansatte er informert orn reservasjonsretten. De har hatt mulighet til å bruke denne retten i
perioden 15.02.2013 05.03.2013

Telefon:22 62 70 01
Telefaks: 22 62 73 20

Omsorg Oslo KF' Postboks 150 Oppsal Beseksadresse
Administrasjonen 0619 Oslo Olaf Helsetsvei 6
Org.nr: 983 706 983 0694 Oslo



Lærling

Partene er enige om at en lærling overdras til Unicare, Navnet På lærlingen er Azzamouri, Laila. Hun
har en toårig kontrakt som går fram til oktober 2013. Hun har krav på veileder i avdelingen og fra
faglig leder på sykehjemmet

Feriepenger
Det skal ikke utbetales sluttoppgjør, men feriepenger opptjent i 2012 skal utbetales i juni 2013 og
feriepenger opptjent  fra  01.01.2013 til 01.04.2013 skal utbetales i juni 2014. Pengene blir utbetalt fra
Oslo kommune.

Rettigheter ved overdragelsen
Partene er enighet om at følgende skallegges til grunn for utvelgelse av de ansatte som skal overdras
til Unicare:

Ansatte med en kontrakt hvor arbeidstid er spesitisert i kontrakten med Omsorg Oslo KF får
tilsvarende tilbud i Ul\d-eare
Ansiennitet i Oslo kommune

3. Generellansiennitet

Andre forhold:

Egenmeldinger. Egeomeldinger brakt på Arnmerudlunden sykehjem følger ikke med i
overdragelsen. Unicare starter på 0 når det overtar driften av Arrunerudlunden sykehjem.
Individuelle avtaler. Individuelle avtaler i forhold til utdanning viderefares etter
overdragelsen til Unicare. Det vises tilavtaler i anSatteoversikten.
Arbeklskontrakt Alle ansatte får arbeidskontrakt i Unicare uten prøvetid
Forsikring. Forsikringsavtale for de ansatte overtas av Unicare til KLP og de ansatte sikres en
overforingsavtale uten karenstid i ny forsikringsordning.

Følgende ansatte overdras til Unieare omsorg:
Partene har gjennomgått personalet som i dag er ansatt i Omsorg Oslo KF og er enige om hvilke som
overdras til Unicare,

Sykepleiere

Partene er enige orn at 14,85 årsverk som sykepleiere overdras til Unicare pr 02.04.2013.
Overdragelsen gjelder følgende navn:

Navn Stillingsstørrelse

Ahmadi, Aram 62,45

Ampomah, Kingsley   62,45

Andresen, Anita 100

Angammana, Mona Marie 62,45

Brkic, Milica 	 92
Dovgerd,  Barbara 100
Gron, Elzbieta 100



Jeremic, Predrag 80,90

Komar, Bozena Dorota 100

Kwiecinska, Wiktoria 62,45

Munar, Cherry Reyes 100

Singh, Navdeep 100

Szpigel-Kosiorek, Bozena 100

Temesgen, Lishan Teka 62,45

Wage, Elena 100

Wage, Michelle 100

Aaslie, Unni 100

Følgende personer har kontraktfestet avtale onTi arheid på natt og skal fortsette som nattvakt

etter overdragelsen:

Ampomah, Kingsley

Angammana, Mona Marie

Temesgen, Ushan Teka

Sykepleiere som ved overdragelsen har stabiliseringstillegg får dette videreført hos U nicare.

Ahmadi, Akram har 12 ukers pappapermisjon som utløper 10.05.2013

Helsefagarbeidere
Partene er enige orn at 26,77 arsverk som helsefagarbeider overdras til Unicare pr 02.04.2013.
Overdragelsen gjelder følgende navn:

Navn Stillingsstørrelse

Andersen, Iris 100

Aranez, Bethel Domio 100

Asamoah, Esthella 41

Axelsson, Marianne 62,45

Backman, Lilian Eriksson 62,45

Beshir, Salrna Mohammed 62,44

Bragat, Rosauro Jerry 62,45

Brænd, Elisabeth 100

Catherine, De Sotto 80

Ceesay, Amie Njle 54

Cornel, Heididia Tawza 100

Dakic, Tanja Matovic 16,9

Ducusin, Princess 100

Duvergel, Silveira Dania 75,01

Engelbrektsson, Jan-Ove 62,45

Fajardo, Rodel Seboguero 16,2

Follinglo, Tone 100

Hertzberg, Annelie 62,45

Hidalgo, Rosa 62,45

Johansen, lise 100

Lincner, Aleksandra 100

Lindahl, Brit E.K 50

Lwin, Aye Nanda 50

Madu, Ego Florenee 13,38

Mohamad, Star Majid 16,2

Nasrolai, Skofe 100

Nikolaysen, Grete Borg 15,25

Njie, Sally 15,47

Njie, Sally 60

Nordheirn, Tone 100



Salam, Arntul Nasira 100

Sandstrøm, Madeleine 16,9

Sawaneh, Fatou 14,79

Shum, Alexandra 62,45

Sorongon, Nathalie Joy 80

Spremic, Biljana 100

Suwareh, Suwadou 12,91

Tangen, Cristina 50

Tengey, Jane 100

Westerman, Anna ida 95,01

Williams, Moses Kamara 14,08

Winther, Heidi 90,85

Assistenter

Partene er enige om at 14,19 årsverk som assistenter overdras til Unicare pr 02.04.2013.
Flere av disse er under utdanning til helsefagarbeider og overdragelsen inuebærer at disse skal
fortsette sin utdanning etter overdragelsen til Unicare. Maria Vasquez Mikalsen vil bli
innvilget videre permisjon til hun er ferdig som sykepleier.

Overdragelsen gjelder følgende navn:

Navn Stillingsstørrelse Kommentar

Amolo, Mary 17,1 Under utdanning

Antonsen, Hege 100 Vil fortsette utdanning fra høsten 2013

Beng-Mauuarin,

Dorothy Ezia 12,2

Casablanca, Ramon 100

Essaati, Bjørg Helene 100 Under utdanning - har perm i 20 % stilling - 100 % stilling fra mai 2013

Ha, Thi Thu HUYen 11,97

Ismael, Rabab A. 	 11,27 	

Kaakal, Haroon 100 Mangler eksamen fra utdanning til helsefagarbeider 


Lincner, Alel<sa 18,5 Under utdanning 	

Maria, Solano Claudio 16,9

Maxwell, Karl 21,36 Mangler eksamen fra utdanning til helsefagarbeider

Meiningen, Mona 100

Mikalsen, Maria

Vasquez 100 Permisjon sykepleierutdanning

Odalovic, Gordana 16,6 Under utdanning
Sadriyawati, Wayan 100 Under utdanning

Sebha, Yvonne Fauzia 100 Under utdanning

Segaard, Yvonne 100 Under utdanning 


Sørensen, Mary 100 Under utdanning
Taengchaiyaphum,
Waraphon 14,08

Tangen, Vasile 100

Teklebrhan, Firewoine 14,79

Tigiar, Saba Birhane 14,09 Under utdanning

Ulriksen, Liv 74,99

Permisjonen til Essaati, Ejorg Helene avsluttes i mai 2013 — pernfisjonen er 20 % stilling og er
uten lonn. Hun har 100 % stilling og går tilbake til 100 % stilling i mai 2013.
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Administrasjon, ledere og stotteefellester

Partene er enige 0171at 6,30 årsverk som Admin,strosfon, ledere og slottelenester overdras til
Unicare pr 02.04.2013. Over&agelsen gjelder 1-01gende navn:

Navn Stilling Stiffingsstørrelse

Bergheim, Robert Institusjonssjef 100
Dahl, Angelina Abena Avdelingssykepleier   100
Einarsrud, Cathrine 	 Ergoterapeut 100
Johansen, Nina Førstekonsulent 100

Nielsen, Elien Elisabeth Aktivitør 50
Pekala, liona 	 Avdelingssykepleier 100
Shahzad, Athar Overlege 80

Etter ansiermitetsvordering vil folgende avdelingsledere ikke bli omfattet av overdragelsen og
vil derfor bli rneldt overtallige i Oslo kommune:

Eala, Loudivina, avdelingssykepleier 100 %  stilling
Kadiric, Samir, avdeliqgssykepleier 100 % stilling

Partene er enige i protokoHens innhold:

Dato: (x, /5

For Ornsorg Oslo KF:

For Unicare:
(4-fr

For Fagforbondet:

For Sykepleierforbundet: (7‘k, UCQL

For Ergoterapiforbundet: 1-1 r L CL'

For Fysiotet'apiforbundet:
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Virksomhetsoverdragelse Arnmerudlundei sykehjem lønnsrettigheter

Arbeidsmiljølovens §16-2 (1) hjemler overføring av individuelle rettigheter, så som lønn, ved en

virksomhetsoverdragelse

For Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund er denne saken et spørsmål om retten til å få overført

lønn ved virksornhetsoverdragelsen, ikke en problemstiHing rundt pensjonsrettigheter.

Etter vår vurdering er det bruttolønnsnivået, lønn før pensjonstrekk etter kollektive reguleringer,

som skal overføres ved virksomhetsoverdragelsen av Ammerudlunden sykehjern til Unicare.

Vi mener at det ikke kan settes likhetstegn mellom et nettolønnsnivå i Oslo kommune, hvor

pensjonsfradraget allerede er inkludert, og bruttolønn hos Unicare hvor det gjenstår å trekke fra

pensjonskostnaden. Dette får den konsekvens at de ansatte fra Oslo kommune vil helastes for

pensjonsutgiften dobbelt, først hvor lønnenlOslo kun er 98% , etter 2% pensjonstrekk, og denne

lønnen ved overførsel til Unicare nok en gang vil bli trukket for pensjonsutgifter.

1 praksis medfører dette dobbelbelastning for pensjonsutgifter for de ansatte som overføres; en

åpenbar urimelig ordning,

De ansatte skal ha samme lønn og ikke dårligere rettigheter som følge av virksomhetsoverdragelsen.

Arbeidsgivers omsorgsansvar tilsier at det skal legges til rette for srnidige løsninger, slik at ikke

arbeidstakeren i forbindefse med en fra arbeidsgiver styrt omorganisering blir den tapende part.

Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund krever derfor at bruttolønnen til de ansatte som berøres

av virksomhetsoverdragelsen (egges til grunn for endelig lønnsplassering.
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Oslo kommune

Omsorg Oslo KE

Oslo 10.04.2013

Protokoll sluttmote meHom Unicare og Omsorg Oslo KF
Dato: 10.04.2013
Sted: Omsorg Oslo KFs kontor Skullernd

Gjennomforing av overdragelsen —generell tilbalremelding

Partene er enige om at gjennomforingen av overdragelsesprosessen har vært god men er enige
om at VI på et tidligere tidspunkt kunne hatt et oppklarende mote ang hvilken informasjon
partene badde behov for, Dette ville ba redusert møtevirksomhetene med tillitsvalgte.

Unieare uttrykte tilfredsstillelse at Omsorg OsloKF hadde gitt tillatelse tilde hadde kunnet
være i sykehjemmet en gang pr uke for ti ha kontakt med ansatte og pårerende, og mente dette
baddebidratt til at overdragelsesprosessen hadde blitt god uten uro i gruppen av ansatte og
påtorende,

Overforlug av personale til Unieare — tilhakenteldinger på gjennomforing

Partene er enige om at samarbeidet har vært bra og det har ikke vært konflikter underveis i
prosessen. Resultatet av samarbeidet har vært at med unatak av 2 avdelingssykepleiere har
alle fast ansatte på Ammerudlunden sykehjem fått tilbud om jobb i Unicare.

Slutts tatus medisinske forbruksva rec
Medisinske forbniksvarer ble talt opp 21.03.2013. På bakgrunn av denne tellingen overtas
restlager av medisinske ferbruksvarer kostnadSfritt til Unicare,

Sinttstatus imeffilguuenter

Bereguingen er foretatt på følgende måte:

Lageret ble talt opp 21,03.2013. Kostnader for medisinlager ble beregnet til kr 85.863
På bakgrunn av gjennomsnittlig forbruk ble kostnadenel perioden 21,03 — 02.04
beregnet til kr 17.964
Dette belopet trekkes fra resultat av telling 21.03
Belep som Unieare skal betale til Omsorg Oslo KF for medisinlager er kr 67.899
Omsorg Oslo KF informerte om at man ventet en kredittnota på medisiner som var
sendt tilbake til leverandon Partene var en1ge om at når denne kreditnotaen kom så
ville den bli sendt til Unicare ogbelopet ville bli overfort til Unieare eventuelt bli
trukket fra sluttregiiingen på medisinbeholdningen.

Unicare onsket å få endelig kostnader for medisiner vurdert opp mot pris som er satt på
kostnadene de har hatt i forbindelse med overdragelse av inventar og utstyr. Dettepga flv et

Omsorg Oslo KFPostboks 160 OppsalBesoksadresse
AdminIstrasionen0619 0s10Olaf Helsetsvei
Org.nr: 983 706 0830699 Oslo

Telefon: 22 62 70 01
Telefaks: 22 62 73 20



brev Sykehjemsetaten ber skrevet til Unieare hvor det sies at alanner ogkabel skal være
kostnadsfritt Omsorg Oslo KF er uenig med Sykehjemsetaten i dette og onsker å avklare
dette nærmere,

Leverandorer og deres avslutting av leveranser til Omsorg Osio KF

I forbindelse med overdragelsen må vi forvente at noen av leverandørene vil sende fakturaer
som ikke tar hensyn til at det har skjedd en virksomhetsoverdragelse Partene er enige om at
dette løses etter hvert som slike fakturaer dukker opp.

Sikkerhetssletting av datautstyr

Unicare fikk informasjon om at det kanskje måtte bli foretatt en sikkerhetssletting av
datautstyret som de har overtatt fra Onisorg Oslo KF, De vil få beskjed om dette fra
Sykehjemsetaten når dette eventaelt skal gjennomføres

Lomisrapport for ledere mars informasjon fra Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF har behov for at lonnsrapport for ledere gjeldende fra 01.03.2013til
02.04.2013 blir gjennomgått avavdelingsledeme på Ammerndhmden sykehjem og godkjent
av disse. Unicare aksepterte at avdelingslederne gjennomforer dette ograpporterer til Omsorg
0Slo KF for denne perioden,

8, Mote med Utriktings- og hompetansetaten i forbindelse med fravær

UKE har ønsket at Unicare deltar på et møte angående overdragelsen og konsekvenser dette
vii Ita for sykepenger og feriepenger (hvor skal det meldes når en ansatt med krav på
feriepenger stutter, hvordan skal sykepenger administreres i forbindelse med overdragelsen)

Dato: 10.04.2013

For Ornsorg Osio KF For Unicare
../ i

;42,‘; L'W 


6, ane Bredby Anne Brklien
direktør direktør
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RIS1KOVURDERING FØR  OVERTAKELSE AV RØDTVET SYKEHJEM
Sannsyn lig het Konsekvens Produkt Prioritet
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Få fastsatt hvem som er berørt av
virksomhetsoverdragelsen
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Innmeidinger

Informasjon

Usikkerhet
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RISIKOVURDERING  FØR  OVERTAKELSE AV RØDTVET SYKEHJEM
Sannsynlighet Konsekvens Produkt Prioritet
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BEBOERE OG PARØRENDE

Beboerregnskap

• Andre registrerte beboeriendeler

I Gericatilgang og legejournal

Informasjon til beboere og pårørende

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE
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Oslo kommune

Omsorg Oslo KF

Handlingsplan for virksomhetsovertakelsefør overtakelse til
Omsorg Osio KF

OPPGAVE
ANSATTE

Få fastsatt hvern
som er berørt av
virksornhets-
overdragelsen

Personalmappe

Innmeldinger

Informasj on

Usikkerhet

BEBOERE OG
PARØRENDE

Beboerregnskap

Evt. andre
registrerte
beboereiendeler

Gerica-tilgang

TILTAK

Informere og forhandle med organisasjonene om hvilke
medarbeidere som er berørt og legge utfallet frem
MBU.

Gjennomføre skriftelige og muntlige informasjonstiltak
for medarbeidere og mottakene arbeidsgiver ihht AML
og Oslo kommunes regelverk.
Opprette nye personalmapper
Registrere alt vedr. lønn
Melde til AA-register
0 prette nye arbeidsavtaler

Melde medarbeidere inn i OPF, og OKFs HR-system.

Allmøte

Samarbeide med tillitsvalgte

Fast tidspunkt per uke for oppmøte ved Rødtvet
sykehjem
Samarbeide med nåværende drifter for å redusere
usikkerheten

Dialog og samarbeid med institusjonssjef/daglig leder
for å redusere usikkerhet, ska e try ghet og ro

Avgivende part må melde sin disposisjonsrett over
beboerkonti til opphør, slik at OKF kan overta
Påse at regnskapet er avsluttet
Få avgivendes part kontooversikt
Gi bank melding om ny disposisjonshaver
Gi overfoimynder/verge/hjelpeverge skriftlig melding
om endring av disposisjonshaver og regnskapsfører
Påse at sluttregnskap sendes til aktuelle parter
Få oversikt fra avgivende part over andre
beboerverdier som avgivende part har påtatt seg
op bevaringssansvar for
Påse at avgivende part melder avvikling av Gerica-
tilgang for aktuelle i pleie og stab

ANSVAR

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Omsorg OsIo KF

Omsorg Oslo KF

Ledelse hos begge
parter

Ledelse hos begge
parter

Fagutviklings-
sykepleier



Påse at avgivende part må avslutte og arkivere
legejournal og mottakene part må kvalitetssikre
innholdet
Pårørendemøte

Møte beboere

Lege og
avdelingsledereLegejournal

Informasjon Omsorg Oslo KF

Fast tidspunkt per uke for oppmøte ved Rødtvet
sykehjem

ANDRE
j SAMARBEIDS-

PARTNERE

Inventartutstyr

Beholdning
forbruksmateriell

Tøy og tekstiler

Kundeforhold,
avtaler,
abonnementer

Opprette ressursnr.
i Agresso og
opprettelse av nye
kredittkort

Sykehjemsetaten og tidligere drifter går sammen
gjennom opptelling og taksering av inventar/utstyr før
dette overføres til ny drifter
Beholdning av de ulike produkter telles og gjøres opp i
henhold til kontrakt av avgivende part

Beholdning av de ulike produkter telles og gjøres opp
henhold til kontrakt

Avslutte og /eller overføre direkteavtalte
kundeforhold/abonnementer for levering av
varerltjenester:

Elektrisitet
Aviser/tidsskifter
Telefonmobil
Tilsynsfarmasøyt
Prøvetaking
Henting av matavfall
Tv-lisenser
Mat
Vaskeri
Renhold
Andre

Ta kontakt med UKE

Sykehjemsetaten
og avgivende part

Ledelse hos begge
parter

Ledelse hos begge
parter

Ledelse hos begge
parter

Omsorg Oslo KF
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Oslo kommune

Omsorg Oslo KF

Handlingsplan for virksomhetsovertakelse etter overtakeise
til Omsorg Oslo KF

OPPGAVE
ANSATTE

Personalmappe

Innmeldinger

TILTAK ANSVAR

Opprette nye personalmapper
Registrere alt vedr. lønn
Melde til AA-register

Melde medarbeidere inn i OPF, og OKFs HR-system.

Allmøte

Samarbeide med tillitsvalgte

Fast tidspunkt per uke for oppmøte ved Rødtvet
sykehjem
Samarbeide med nåværende drifter for å redusere
usikkerheten

Omsorg Oslo KF
Dialog og samarbeid med institusjonssjefklaglig leder
for å redusere usikkerhet, skape trygghet og ro

Informasjon

Usikkerhet

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Daglig dialog med institusjonssjef den første måneden
Ukentlig dialog med institusjonssjef etter I. måned
Samarbeide og systematiske møter med tillitsvalgt Omsorg Oslo KF
Ukentlige møter med verneombud første to måneder,
deretter månedlige møter
Identifisere misnøye, og iverksette tiltak
Daglig dialog med institusjonssjef den første måneden
Ukentlig dialog med institusjonssjef etter 1. måned
Samarbeide og systematiske møter med tillitsvalgt Omsorg Oslo KF
Ukentlige møter med verneombud første to måneder,
deretter månedlige møter
Identifisere misforståelsene, og iverksette tiltak

Misnøye

Misforståelser

Motsetninger

Daglig dialog med institusjonssjef den første måneden
Ukentlig dialog med institusjonssjef etter 1. måned
Samarbeide og systematiske møter med tillitsvalgt Omsorg Oslo KF
Ukentlige møter med verneombud første to måneder,
deretter månedlige møter
Identifisere motsetnin ene, o iverksette tiltak

BEBOERE OG
PARØRENDE 	

Beboerregnskap Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført Omsorg Oslo KF



Informasjon

Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført Omsorg Oslo KF

Fagutviklings-
Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført sykepleier

Lege og
Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført avclelingsledere

Pårørendemøte

Møte beboere Omsorg Oslo KF

Fast tidspunkt per uke for oppmøte ved Rødtvet
sykehjem

Evt. andre
registrerte
beboereiendeler

Gerica-tilgang

Legejournal

I ANDRE
SAMARBEIDS-
PARTNERE

Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført

Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført

Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført

Avslutte og /eller overføre direkteavtalte
kundeforhold/abonnementer for levering av
varer/tjenester:

Elektrisitet
Aviser/tidsskifter
Telefonmobil
Tilsynsfarmasøyt
Prøvetaking
Henting av matavfall
Tv-lisenser
Mat
Vaskeri
Renhold
Andre

Inventar/utstyr

Beholdning
forbruksmateriell

Tøy og tekstiler

Kundeforhold,
avtaler,
abonnementer

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Opprette ressursnr.
Agresso og

opprettelse av nye
kredittkort

Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført Omsorg Oslo KF
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RISIKOVURDERING  ETTER  OVERTAKELSE AV RØDTVET SYKEHJEM
Sannsynlighet Konsekvens Produkt Prioritet
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ANSATTE

Personalmapper

Innmeldinger

Informasjon

Usikkerhet

Misnøye

. Misforståelser
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RISIKOVURDERING ETTER OVERTAKELSE AV RØDTVET SYKEHJEM
Sannsynlighet Konsekvens Produkt Prioritet

3 3

BEBOERE OG PARØRENDE

Beboerregnskap

Andre registrerte beboeriendeler

Gericatilgang og legejournal

Informasjon til beboere og pårørende
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Oslo kommune
Omsorg Osio KF

Handlingspian for virksomhetsovertakelse etter overtakelse
til Omsorg Oslo KF

OPPGAVE TILTAK ANSVAR
ANSATTE

Opprette nye personalmapper
Personalmappe Registrere alt vedr. lønn Omsorg Oslo KF

Melde til AA-register

Innmeldinger Melde medarbeidere inn i OPF, og OKFs HR-system. Omsorg Oslo KF

Alhnøte

Informasjon Samarbeide med tillitsvalgte

Fast tidspunkt per uke for oppmøte ved Rødtvet
sykehjem
Samarbeide med nåværende drifter for å redusere
usikkerheten

Usikkerhet
Dialog og samarbeid med institusjonssjef/daglig leder
for å redusere usikkerhet, skape trygghet og ro

BEBOERE OG
PÅRORENDE

Beboerregnskap Følge  opp  eventuelle tiltak som ildce er gjennomført

Misnøye

Misforståelser

Daglig dialog med institusjonssjef den første måneden
Ukentlig dialog med institusjonssjef etter 1. måned
Samarbeide og systematiske møter med tillitsvalgt
Ukentlige møter med verneombud første to måneder,
deretter månedlige møter
Identifisere misnøye, og iverksette tiltak
Daglig dialog med institusjonssjef den første måneden
Ukentlig dialog med institusjonssjef etter 1. måned
Samarbeide og systematiske møter med tillitsvalgt
Ukentlige møter med verneombud første to måneder,
deretter månedlige møter
Identifisere misforståelsene, og iverksette tiltak
Daglig dialog med institusjonssjef den første måneden
Ukentlig dialog med institusjonssjef etter 1. måned
Samarbeide og systematiske møter med tillitsvalgt
Ukentlige møter med verneombud første to måneder,
deretter månedlige møter
Identifisere motsetningene, og iverksette tiltak

Motsetninger

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF

Omsorg Oslo KF



Informasjon

Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført Omsorg Oslo KF

Fagutviklings-
Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført sykepleier

Ijege og
Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført avdelingsledere

Pårørendemøte

Møte beboere Omsorg Oslo KF

Fast tidspunkt per uke for oppmøte vet!,fk-,
1Ø4,5h.:4~OrriSdr ssnr

Evt. andre
registrerte
beboereiendeler

Geriea-tilgang

Legejournal

ANDRE
SAMARBEIDS-
PARTNERE

Inventar/utstyr

Beholdning
forbruksmateriell

Tøy og tekstiler

Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført Omsorg Oslo KF

Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført Omsorg Oslo KF

Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomført Omsorg Oslo KF

Kundeforhold,
avtaler,
abonnementer

Avslutte og /eller overføre direkteavtalte
kundeforhold/abonnementer for levering av
varer/tjenester:

Elektrisitet
Aviserkidsskifter
Telefonmobil
Tilsynsfarmasøyt
Prøvetaking
Henting av matavfall
Tv-lisenser
Mat
Vaskeri
Renhold
Andre

Omsorg Oslo KF

Opprette ressursnr.
i Agresso og
opprettelse av nye
kredittkort

Følge opp eventuelle tiltak som ikke er gjennomførtOmsorg Oslo KF
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Kvalitetssystem
Kap: 1 - 12

HMS
Kap: 1 - 5



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

o

Forord

Du har nå Omsorg Osto KFs (OKFs) kvalitetssystem i hånden.

Kvalitetssystemet er en del av den enkelte ansattes hverdag som arbeider i OKF.
Det skal gi  bebeeren  og dennes pårørende  trygghet å vite at uansett hvem som er på  jobb i
OKF, så foregår pleien og omsorgen slik som kvalitetssystemet sier. Kvalitetssystemet
omhandler beboere, pårørende, samarbeidspartnere og alle medarbeidere i foretaket.

Kvalitetssystemet skal være tilgjengelig for alle medarbeidere og det skal prege hver enkelt
måten åløse oppgavene på. Kvalitetssystemet skal praktiseres av alle yrkesgrupper og sikre
ivaretakelse av kvalitetskrav, kvalitetssikring og ikke minst fremme kvalitetsutvikling i den
enkelte avdeling.

Kvalitetssystemet og undersystemene utgjør til sammen kvalitetssystemet i OKF.
Kvalitetssystemet må derfor sees i sammenheng med disse undersystemene.

Vi ønsker at kvalitetssystemet skal gi deg trygghet og inspirasjon til å yte ditt beste ved å lese
og aktivt bruke dokumentet. Systemet skal gjøre deg sikrere og tryggere på hva vi forventer
av deg som ansatt i OKF.

Dokumentet vil hvert år bli revidert, og det er viktig at innholdet stemmer med de praktiske
gjøremål, derfor vil vi gjerne ha dine innpill underveis, som kan føre til oppdateringer og
forbedringer.

(

Oslo, 26.11.12

ane iiredb,,y
direktør



Oslo kommune

Omsorg Osto KF

INNHOLDSFORTEGNELSE
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OPPBYGGING AV KVALITETSSYSTEMET I OKF
1.1. Oppbygningen av OKFs kvalitetssystem med undersystemer
1.2. Oppbygningen av internkontrollen i OKF
1.3. Utarbeiding og godkjenning av prosedyrer

Vedlegg: Nr. I ProsedyremaI
1.4. Dokumentstyring og arkivering

VedIegg: Nr.1 Oppbevaring av administrative dokumenter
Vedlegg: Nr.2 Oppbevaring av beboerrelaterte dokumenter

1.5 Internkontroll
1.6 Egenkontroll

OKF SOM ORGANISASJON
2.1. Beskrivelse av organisasjonen

Vedlegg: Nr.1 Organisasjonskart
2.2. novedverneombud, plassvemeombud og verneområder
2.3. Arbeidsmiljeffitvalget (AMU) og underutvalg
2.4. Medbestemmelsesutvalget (MBU)
2,5. Tillitsvalgte

VISJON, FORRETNINGSIDE, VERDIGRUNNLAG, LEDELSE OG
MÅL
3.1. Visjon
3.2. Forretningside
3.3. Verdigrunnlag
3.4. Ledelse

STYRENDE DOKUMENTER OG MYNDIGHETSKRAV
4.1, Kontrakten
4.2. Andre styrende dokumenter og myndighetskrav

Vedlegg: Nr.1 Oversikt over andre styrende dokumenter og myndighetskrav
4.3. Oppbevaxing av pasientsensitive opplysninger
4.4. Dokumentasjon og journalføring
4.5. Kommunikasjonsstrategi
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BEBOERGRUPPER, BRUKERGRUPPER OG TJENESTETILBUD
5.1. Generelt for alle som mottar pleie og omsorg
5.2. De definerte beboer / brukergruppene

5.2.1. Langtidsplasser, somatiske beboere
5.2.2. Skjermede plasser for personer med demens
5.2.3. Korttidsplasser for personer med demens
5.2.4. Alderspsykiatriske plasser / forsterket avdeling
5.2.5. Spesialtilbud til døve tegnspråkbrukere, sykehjemsavdeling
5.2.6. Spesialiserte sykehjemsplasser, beboere som har behov for plass i en spesialisert

Sykehjemsavdeling
5.2.7 Tidsbegrenset opphold (korttidsopphold)

5.3, Dagsenterplasser
5.3.1. Dagsentertilbud

5.4 Vurdering om endret omsorgsnivå

KONTRAKTSTYRING OG ØKONOMI
6.1. Kontraktstyring og kontraktsoppfølging
6.2. Budsjett- og regnskapsoppfølging
6.3. Lønnsforvaltning
6.4. Disponering av beboernes økonomiske midler

Vedlegg: Nr. 1 Ansvar
6.5. Miljøvennlige innkjøp

IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER SAMT AKUTTE HENDELSER
7.0 Innledning
7.1. Sikre funksjon som primærkontakt

Vedlegg: Nr.1 Primærkontaktens oppgaver
7.2, Sikre utarbeiding av kvalitetsplan

Vedlegg: Nr.1 Mal for kvalitetsplan langtidsopphold
Vedlegg: Nr.2 Mal for kvalitetsplan korttidsopphold

7.3. Sikre utarbeiding av tiltaksp1an (pleieplan)
7.4. Sikre mottak av ny beboer
7.5. Sikring av respekt for beboer

Vedlegg: Nr. 1 Høflighetsregler
7.6. Sikre forutsigbarhet og trygghet for beboer
7.7. Sikre ivaretakelse av beboers egenomsorg
7.8. Sikre munnhygiene og tannbehandling
7.9. Sikre tilstrekkelig og næringsrik kost- måltidet

Vedlegg: Nr. 1 MNA-skjema og ernæringsplan
7.10. Sikre samvær, sosial kontakt og tilrettelagte aktiviteter
7.11. Sikre ivaretakelse av personlig hygiene og naturlige funksjoner
7.12. Sikre normal døgnrytme og et så normalt liv som mulig
7.13. Sikre mulighet for ro og skjermet privatliv
7.14. Sikre et godt og tilrettelagt tilbud til personer med demens
7.15. Sikre selvstendighet, rettssikkerhet og styring av eget liv
7.16. Sikre av legehjelp og medisinsk behandling
7.17. Sikre forsvarlig legemiddelhåndtering
7,18. Sikre ivaretakelse av beboer ved inn- og utskrivning fra sykehus

Vedlegg: Nr,1 Sykepleierrapport ved sykehusinnleggelse
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7.19. Sikre verdig livsavslutning
Vedlegg: Nr.1 Sykepleieoppgaver som skal skape en verdig livsavslutning

7.20 Sikre ivaretakelse av samtykkekompetanse
Vedlegg nr. 1: Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a
Vedlegg nr. 2: Hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse

7.21 Sikring av faglig forsvarlig pleie og oppfølging når en beboers bistandsbehov øker
Vedlegg nr. 1: Akutt dyspnoe
Vedlegg nr. 2: Akutt forvirring hos eldre
Vedlegg nr. 3: Anafylaksi
Vedlegg 111. 4: Bevisstløshet
Vedlegg nr. 5: Brystsmerter
Vedlegg nr. 6: Hodeskader
Vedlegg nr. 7: Hvilke papirer skal sendes fastlege ved avreise sykehjem
Vedlegg nr. 8: Hyperglykemi
Vedlegg nx. 9: Hypoglykemi
Vedlegg nr.10:Kramper.
Vedlegg nr.11:Magesmerter.
Vedlegg nr.12:Marevanbehandling
Vedlegg nr.13:Medisinske opplysninger ved innleggelse i sykehjem fra

hjemmet
Vedlegg nr.14:Mistanke om DVD
Vedlegg nr.15:Mistanke om hjerneslag
Vedlegg nr.16:Mottak av nye pasienter og oppfølgingsrutiner
Vedlegg nr.17:Målsetting, kvalitetssyn og lover
Vedlegg nr.18:Observasjoner om mistanke ved brudd FCF
Vedlegg nr.19:Observasjonsskjema ved akutt sykdom forverring
Vedlegg nr.20:Organisasjon og kompetansekrav sykehjemslege
Vedlegg nr.21:Retningslinjer for pårørendesamtale
Vedlegg nr.22:Retningslinjer for terminal omsorg
Vedlegg nr.23:Retningslinjer for å unnlate eller avslutte livsforlengende

behandling til døendepasienter
Vedlegg nr.24:Skjema for innhenting av medisinske opplysninger sykehjem
Vedlegg nr.25:Sykehjemslegens rolle og oppgaver
Vedlegg nr.26:Synkope

8. HYGIENE, SMITTEVERN OG AVFALLSHÅNDTERING

	

8.1. Avfallshåndtering

	

8.2. Smittevern og smitteforebygging

	

8.3. Renholdsstandard
Vedlegg: Nr.1 Dokumentasjon og kontroll av ukentlig renhold
Vedlegg: Nr.2 Dokumentasjon og kontroll av årlig renhold

8.4. Arbeidstøy
8.5. Nattsykepleier som må utføre tjeneste i MRSA-avdelingen
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9. SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON
9.1. Taushetsplikt og offentlighetsloven

Vedlegg: Nr.1 Erklæring om taushetsplikt
9.2. Tverrfaglig samarbeid
9.3. Pårørendesamarbeid

Vedlegg: Nr.1 Beboers livshistorie
Vedlegg: Nr.2 Førstegangssamtale med pkørende
Vedlegg: Nr.3 Pårørendesamtale etter 3 måneders opphold
Vedlegg: Nr 4 Serviceerklæring

9.4 Mediahåndtering
9.5 Mistanke/anklage om seksuelt overgrep

Vedlegg: Nr.1 Helsepersonell som ikke har forstått sin rolle
(rollesammenblanding) Helsetilsynet 23.01.2012

10.DRIFT OG STØTTEFUNKSJONER
10.1. OKFs brannvemsystem

Vedlegg: Nr.1 Branninstruks for Ammerudlunden sykehjem
10.2. Støttefunksjon fotterapi

Vedlegg: Nr. 1 Underleverandørkontrakt
10.3. Støttefunksj on fri sør

Vedlegg: Nr. 1 Underleverandørkontrakt
10.4. Vaskeritjenester
10.5. Transporttj enesterfor beboere
10.6. OKFs 1K-matsystem
10.7. Støttefunksj on vaktmester

11.FORBEDRINGSPROSESSER
11.1 Avviksbehandling og korrigerende tiltak samt klage fra bruker/pårørende

Vedlegg: Nr.1 Avviksskjema
Vedlegg: Nr.2 Mal for månedlig statusrapport for avdelingsledere

11.2 Bruk av statistikk, brukerundersøkelser m.v
Vedlegg: Nr.1 Avdelingsleders tilbakemelding til ulike rapporter

11.3 Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje
Vedlegg nr. 1 Sjekkliste legemidde1gjennomgang
Vedlegg nr. 2 START — og STOPP kriteriene
Vedlegg nr. 3 Veileder om legemiddelgjennomganger
Vedlegg nr. 4 Sjekkliste for Fallsikkert rom
Vedlegg nr. 5 Sjekkliste for tiltak for reduksjon av fall
Vedlegg nr. 6 Sjekkliste for legemidler i bruk ved innleggelse
Vedlegg nr. 7 Sjekkliste for legemidler i bruk ved utskrivning

12.LEGEMIDDELHÅNDTERING
11.1 Rutiner for legemiddelhåndtering ved sykehjem i Omsorg Oslo KF

4



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

INNHOLDSFORTEGNELSE

Kap: 1, OPPBYGGING AV Revidert dato: 09.10.2012
KVALITETSSYSTEMET I OKF

Versjon nr: 2
Dato: 01.06.2010

Filnavn:
Side 1 av 1

1. OPPBYGGINGEN AV KVALITETSSYSTEMET I OKF

1.1. Oppbygningen av OKFs kvalitetssystem med undersystemer

1.2. Oppbygningen av internkontrollen i OKF

1.3. Utarbeiding og godkjenning av prosedyrer
Vedlegg: Nr. 1 Prosedyremal

1.4. Dokumentstyring og arkivering
Vedlegg: Nr. 1 Oppbevaring av administrative dokumenter
Vedlegg: Nr. 2 Oppbevaring av beboerrelaterte dokumenter

1.5. Intemkontroll

1.6 Egenkontroll

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson lane Bredby Styre
Avdelingsdirektør Direktør
Dato: 01.06.2010  Dato: 01,06.2010  Dato: 16,03.2010
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1. HENSIKT
Hensikten med prosedyren er å gi en helhetlig beskrivelse av oppbygningen av
kvalitetssystemet i OKF. Kvalitetssystemet og undersystemene utgjør til sammen OKFs
kvalitetssystem, og er styringsverktøy for å lvareta kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i alle
arbeidsprosesser.
De skal sikre at kvalitetskravene, slik de er spesifisert  i  myndighetskrav og i kontrakter med
oppdragsgiver og øvrige styrende dokumenter, blir fanget opp, vedlikeholdt og brukt til
systematisk styring, læring, faglig utvikling og forbedring i OKFs organisasjon.

Kvalitetssystemet og undersystemene, skal være lett å bruke for alle yrkesgrupper og skal
fungere som et styringsverktøy. Alle ledere  i  OKF skal ha et eksemplar av kvalitetssystemet
og undersystemene, samt gjøre de tilgjengelig for sine medarbeidere i den daglige
arbeidsutførelsen.

Kvalitetssystemets undersystemer er:
HMS-systemet Beskriver OKFs systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og
rutiner på dette området.
Legemiddelhåndteringssystemet: Beskriver OKFs reglement for håndtering av
legemidler og rutiner på dette området.
Infeksjonskontrollprogram: Beskriver OKFs systematiske infeksjonskontroll
/hygienearbeide og rutiner på dette området.
IK-mat: Beskriver OKFs systematiske kontroll innenfor produksjon, og håndtering av
næringsmidler og rutiner på dette området.
Brannvernsystemet: Beskriver OKFs systematiske brannforebyggende arbeid og
rutiner på dette området.

I tillegg kommer system for økonomiforvaltningen.

OMFANG
Omfatter alle internavdelinger og alle ansatte I OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør

3.2 Hoveclansvar for handling
Linjeledelsen

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato:01.06.2010 Dato: 16.03.2010
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4. DEFINISJONER
4.1 Kvalitetssystem
Beslutninger om pleie og omsorg basert på pålitelig kunnskap om effektive tiltak, og at
sannsynligheten for fell og uheldige hendelser er redusert til et minimum. Videre forutsetter
det at brukernes/beboernes synspunkter påvirker tjenesten, og at alle tiltak er samordnet og
preget av kontinuitet. Kontraktsfestede ressurser må også være tilgjengelige, fordelt og
utnyttet på en best mulig måte.

4.2 Kvalitet
Kvalitet er å avklare forventninger og formidle hva vi kan tilfredsstille.

4.3 Kvalitetsmål
Kvalitetsmål er å oppnå den standard som OKF har definert.

4.4 Kvalitetssikring
Kvalitetssikring defineres til: "Planlagte og systematiske aktiviteter iverksatt for at en enhet
vil oppfylle kravene til kvalitet" (Kilde: Rundskriv 1-13-97 om kvalitet i plele- og
omsorgstjenesten).

4.5 Tjenestekvalitet
Tjenestekvalitet eller produsentkvalitet, vil si den kvallteten som foreligger i de ressurser og
rutiner som anvendes i selve tjenesteproduksjonen.

4.6 Brukerkvalitet
Brukerkvalitet eller resultatkvalitet vil si den opplevde kvalitet hos den enkelte
bruker/beboer.

4.7 Kvalitetsmåling
Beboernes opplevelser av tjenestenes kvalitet og de ansattes faglige/profesjonelle forhold,
arbeidsmiljøbetingelser og ledelsesforhold.
Kvalitetsmåling vil dokumentere kvalitetsforskjeller mellom ulike tjenester og tjenestesteder.
Kvalitetsmålingenes viktigste funksjon er at de gir et godt grunnlag for forbedring av
resultater for å nå mål og for utvelgelse av områder for systematisk kvalitetsutvikling på
nettopp dette tjenestestedet". Kilde: Kvalitet og lwalitetsmåling I pleie- og
omsorgstjenestene, byrådssak 326/98.
Oslo kommune gjennomfører en rekke kvalitetsmålinger i OKFs kontrakter. Disse målingene
er måling av objektive kvalitetsindikatorer, kvalitetsrevisjoner,
brukertilfredsundersøkelser(spørreundersøkelser) og prevalensundersøkelser.

4.8 Kvalitetskrav
Kvalitetskrav er nedfelt i kontrakter og minst 80 % av beboerne skal være fornøyd med det
tilbudet som gis av OKF.
Kvalitetskrav er en konkretisering av de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og
reglementer som regulerer de aktuelle boformer og tjenester.

4.9 Avvik
Et awik er en mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav og leveranse i forhold til avtalt pleie
og omsorg, prosedyrer, metoder, lover, forskrifter, kontrakter og liknende.
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5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet:

Etablere et helhetlige kvalitetssystem med
undersystemer i henhold tU lover og forskrifter for
OKFs mull e arbeidsområder.

2 Gi opplæring i kvalitetssystemet med
undersystemene, og implementere dette i den
enkelte internavdelin .

3 Sørge for at systemene er tilgjengelige for alle
ansatte å internavdetin en,

4 Etter røve raktiserin av kvalitets stemene

5 Revidere s stemene o rosed rene.
6 Rapportere avvik til direktøren, og iverksette

korrektive tiltak
7 La e kvalitetsutviklin smål for internavdelin en

Ansvarii /utføres av:
Direktøren/Institusjonssjef

Institusjonssjef, linjeledelsen

Linjeledelsen

Lin'eledelsen

Direktøren/Institus'onss'ef
Institusjonssjefen, linjeledelsen

Avdelin sleder

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskffier og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen.
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HENSIKT
Hensikten med prosedyren er å gi en hefhetlig og systematisk beskrivelse av
internkontrollen, og at internkontronen i kvalitetssystemet med undersystemer følges.

OMFANG
Omfatter alle tjenestesteder og alle ansatte i OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør

3.2 Hovedansvar for handling
Linjeledelsen

DEFINISJONER
4.1 Internkontroli
Internkontroll er OKFs eget tilsyn med at krav fastsatt i lov, forskrift, kontrakt eller OKF-
vedtak overholdes. Internkontroll blir dermed oppfølging av de styringssystemer OKF har for
å sikre at kravene i ovennevnte dokumenter oppfylles. Resultatene fra internkontroll kan
suppleres med resultater fra eksternkontroll i kvalitetsutviklingsarbeidet. Internkontroll skal
bldra til at avtaft leveranse blir levert og at brukerne/beboerne får ivaretatt grunnleggende
behov. Internkontroll er et verktøy for å etterprøve at daglige arbeidsoppgaver blir utført,
styrt og forbedret i henhold til mål i OKF.

4.2 Internkontroll system
Et system som skaf sikre utførelsen av internkontrollen.

FREMGANGSMÅTE OGARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet:
1 Føre avvik ved mangler ved utførelsen i forhold til

sikring av grunnleggende behov, avtalt pleie og
omsorg, proseclyrer, metoder, lover, forskrifter,
kontrakter o liknende.

2 Summere og kategorisere mottatte avviksmeldinger,
og benytte dette i forbedringsprosesser på
internavdelingen.

$ stem: Ansvårli /ut-Nres av:
Kvalitetssystemet Alle ansatte

Kvalitetssystemet Institusjonssjef,
avdelingsleder

Utarbeidet av:
Tove I-1 Larsson
Avd.dir.
Dato: 01.06.2010

Gjennomg av:
Jane Bredby
Direktør
Dato:01.06,2010

Godkjent av:
Styret

Dato: 16,03.2010
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3 Gjennomføre infeksjonskontroll i form av
hafvårlige infeksjonskontroffrunder. Rapportere
ved eventuelle "stikk - skader" av ansatte.
Gjennomføre ha{vårlige vernerunder.
Rapportere i forhold til eventuelle voldelige
hendelser mot ansatte og eventuell
skadernelding.
Gjennomføre signaturkontron og melde avvik
vedrørende medikarnenthåndtering.

6 Gjennomføre daglige dokumentert kontroll ved
produksjon og håndtering av næringsmidler.

7 Gjennomføre dokumentert opplaering, øvelser
og internkontroll jfr. brannforskriften.

Etter behov utarbeide, og gjennomføre
tiltaksplaner etter eksterne
undersøkelser/kontroller.

9 Rapportere awiksstatistikk til direktøren.

Infeksjonskontroll-
programmet

HMS-systemet

Legemiddelhåndterings-
systemet

IK-mat systemet

Brannforebyggencle
system

Kvafftetssystemet

Kvalitetssysternet

Linjeledelsen,
hygieneavsvarlfg og
rnii"øarbeider.
Institusjonssjef,
linjeledelsen og
hovedverneombud/plass-
verneombud
Linjeledelsenog alle
sykepleiere, evt.
hjelpe leiere.
Alle ansatte som
produserer og/eller
håndterer næringsmidler.
Linjefedersen
Brannvernleder

Institusjonssjef,
linjeledelsen

Institusjonssjefen,
linjeledelsen

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr, Kap.4.

VEDLEGG
Ingen.
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I. HENSIKT
Sikre at det blir utarbeidet skriftlige proseclyrer på viktige forhold i OKfis leveranse, slik at
utførelsen av en tjeneste  blir beskrevet, levert og etterprøvd. Videre sikre at en prosedyre
blir del av/et dokument i, kvalitetssystemet som OKFs avdelinger styres etter. Den skal være
skriftlig og kan kun vedtas og revideres av MBU, etter forslag fra direktøren.
En prosedyre skal sikre at tjenestene som OKFs avdelinger leverer, utføres av lik kvalitet og
er personuavhengig.

En prosedyre kan henvise til mer detaljerte prosesser effer arbefdsutførefser som for
eksempel metodebøker. En prosedyre skal som minimum beskrive:

hensikt
omfang
ansvar for prosedyren
arbeids-/og ansvarsbeskrivelse
definfsjoner

OMFANG
Gjelder for kvalitetssystemet og undersystemer i OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for å foreslå prosedyrer
Direktør

3.2 Hovedansvar for vedtak
MBU

DEFINIS3ONER
4.1 Prosedyre
Med prosedyre menes en angitt metode for å utføre en aktivitet. I OKF gjelder prosedyrer for
hele virksomheten og gjelder for alle avde!inger.
Prosedyrer er utarbeidet etter mal (se vedlegg 1)

4.2 Rutine
Med rutfne menes en detaljert angitt metode for å utføre en aktivitet, og evt. bare i en enkelt
del av OKFs virksomhet.

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato:01.062010 Dato: 16.03.2010
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5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitei: Ansvarli /utføres av:

 Utarbeide kvalitetssystem, prosedyrer, revisjoner

gjennom sak til MBU.
Direktør


 Legge kvalitetssystemet, eller en enkelt prosedyre
frem for vedtak i MBU.

Direktøren


 Avdekke behov for ny prosedyre/endring i
prosed re.

Linjeledelsen


 Nedsette  revis'ons ru e for kvalitetss stemet. MBU etter forslafra direktøren

 Benytte årlige brukerundersøkelser som

utgangspunkt for evaluering og forbedring av
rosed rene.

Linjeledelsen

REFERANSER
6.1. Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr, Kap.4.

VEDLEGG
Nr.1 Prosedyremal



Oslo kommune
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VEDLEGG NR. 1. TIL KAP. 1.3. PROSEDYRE MAL

PROSEDYRE MAL

Kap: 1 OPPBYGGINGEN AV Revidert dato: 01.062010
KVALITETSSYSTEMET I OKF
Underkap: 1.3 UTARBEIDING OG
GODKIENNING AV PROSEDYRER
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
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HENSIKT
Skal beskrive hensikten med den respektive prosedyren/aktiviteten.

OMFANG
Områder, produkter, avdelinger, tjenester, osv., som en prosedyre omfatter/gjelder for.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Beskriver hvem som har ansvar for oppfølging og vedlikehold av prosedyren

3.2 Hovedansvar for handling
Beskriver hvem som har hovedansvaret for at handlingen gjennomføres.

DEFINISJONER
(Ikke nødvendig) brukes ved forklaring av ord, uttrykk og begreper.

FREMGANGSMATE OG ARBEIDSFORDELING
En kortfattet, klar og konsis beskrivelse av hvem som skal gjøre hva og i hvilken rekkefølge
for å oppnå hensikten.

tabell med "nr., aktivitet o utføres av/ansvarli
Nr. Aktivitet: Ansvarh futføres av;

REFERANSER
6.1. Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Eksempler på vedlegg er sjekklister, organisasjonskart, spesielle skjemaer, maler etc.
Vedlegg skal rette seg direkte mot prosedyren.

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove .H. larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato:01.06.2010 Dato:01.06.2010 Dato: 16.03.2010
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1. HENSIKT
Prosedyren skal sikre at OKFs avdefinger til enhyer tid har affe dokumenter med betydning
for virksomheten.

Prosedyren skal blant annet sikre at:
dokumenter blir gjennomgått og godkjent av ansvarlig person
riktig utgave av gyldige dokumenter er tilgjengelige der det utføres arbeid som har
betydning for tjenestens kvalitet
dokumentene blir merket, sortert og arkivert på en tilfredsstillende måte
ugyldige dokumenter fjernes

OMFANG
Prosedyren gjelder for de dokumentene som har betydning for kvalitet på tjenesten inklusive
lover og forskrifter, kontrakt med oppdragsgiver, og aktuelle bystyre/byrådsvedtak.
Prosedyren skal følges av alle ansatte og gjelde alle tjenester.
Det finnes ulike typer hovedgrupper av dokumenter i enhver virksomhet. For å gjøre det
enkelt, velger vi å dele hovedgruppene inn i "eksterne" og 7nterne".(se  definisjoner)

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør.

3.2 Hovedansvar for handling
Institusjonssjef, alle ansatte som dokumenterer handlinger av ulike slag.

DEFINISJONER
4.1. 1nterne dokumenter
er bl.a. prosedyrer, instrukser, korrespondanse (også ekstern), registreringer (for eksempel
journaler), rapporter (av alle slag) og avtaledokumenter (for eksempel kontrakter).

4.2. Eksterne dokumenter
er bl.a. lover, forskrifter, rundskriv, kontrakt med oppdragsgiver, krav, standarder samt
produktinformasjon for eksempelvis medisiner og utstyr (brukerveiledninger,
vedlikeholdsveiledninger).

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato:01.06.2010 Dato:16.03.2010



Kap: 1. OPPBYGGINGEN AV KVALITETSSYSTEMET I Revidert dato: 01.06,2010
OKF
Underka : 1.4 DOKUMENTSTYRING OG ARKIVERING
Version nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Flinavn:

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet: Ansvarli :
Sørge for at alle dokumenter/prosedyrer iflg. Avdelingsleder
innholdsfortegnelsen i kvalitetss stemet er å lass.

2 Sørge for at dokumentene i kvalitetssystemet Institusjonssjef, linjeledelsen
revideres ved behov og at ugyldige eksemplarer
'ernes.

3 Oppfølging av styrende dokumenter og Institusjonssjef, linjeledelsen.
m ndi hetskrav.

4 Sørge for forskriftsmessig behandling av beboernes Avdelingsleder
journaler og sykepleiedokumentasjon som
kvalitetsplaner, pleieplaner/tiltaksplaner, medisin-
dokumentasjon og daglig dokumentasjon, jfr. kap.4,

rosed re 4.3.
5 Sørge for at eventuelle klager oppbevares Institusjonssjef, avdelingsleder

forskriftsmessi , o i kontraktenslengde,
6 Sørge for at alle dokumenter vedrørende hver Direktør

enkelt kontrakt oppbevares forskriftsmessig og
hensiktsmessi .

6.  REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

7.  VEDLEGG
Nr. 1 Oppbevaring/arkivering av administrative dokumenter
Nr. 2 Oppbevaring/arkivering av brukerrelaterte dokumenter



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

VEDLEGG NR. 1 TIL KAP. 1.4 DOKUMENTSTYRING OG ARKIVERING -
ADMINISTRATIVE DOKUMENTER

Kap: 1. OPPBYGGINGEN AV KVALITETSSYSTEMET I Revidert dato: 09.10.2012
OKF
Underka :1.4, DOKUMENTSTYRING OG ARKIVERING
Versjon nr: 2 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

DOKUMENT OPPBEVARES
Regnskap (alle typer, bilag, kontoutdrag osv).
Timelister (originale), arbeidsavtaler, lønnsrapporter, 10 år
kontrakter
Referater fra møter i forskjellige utvalg eks. AMU, MBU 10 år
osv.

Originale sakspapirer av alle slag vedrørende alle ansatte i 10 år
OKF/personalsaker.
Frammøterapporter og ukeplaner/vaktplaner 4 år

Timelister (kopier) 3 år

Internkontroll som f. eks avviksmeldinger, vernerunder, Bevares i
infeksjonskontrollrunder og IK-mat. kontra kts-

erioden.
Dokumentasjon på intern opplæring/skolering av alle Bevares i
ansatte. kontrakts-
(Opplæring av nyansatte, brannvernundervisning, perioden.
internundervisnin kurs i medisinutdelin osv.
Skademeldinger 10 år

Publikasjoner og dokumenter som OKF - avdelingene utgir. Bevares i
kontrakts-
erioden

ANSVAR  
Direktør,
Institusjonssjef
OKF-administras'onen
Direktør,
institus'onss'ef.
OKF-administrasjonen

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

OKF administrasjonen

Avdelingsleder
OKF administrasjonen

Utarbeidet av:
Tove H Larsson
I nstitu sjonssjef
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato:05.03.2012

Godkjent av:
Styret

Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

VEDLEGG NR. 2 TIL KAP. 1.4 DOKUMENTSTYRING OG ARKIVERING —
BEBOER/BRUKERRELATERTE DOKUMENTER

Kap: 1. OPPBYGG1NGEN AV KVAL1TETSSYSTEMET I Revidert dato:01.06.2010
OKF
Underka :1.4. DOKUMENTSTYRING OG ARKIVERING
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

DOKUMENT
Journaler (Alle helsedokumenter)
Kan makuleres 10 år etter pasientens død med unntak av
journaler for beboere født den 1., 11. eller 21. hver mnd.
Disse sendes byarkivet.
Klagesaker (pleie og omsorg.) Bevares i

kontrakts-
erioden

Rapportbøker/beskjedbøker/meldebøker m.v 1/2 år

Medisin-rekvisisjoner (kopi) og signert medisinutdelingskjema 1 år

Klagesaker på enkelt beboer Kopi i
pas.journal

Institusjonssjef,
avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder,lege

BEVARES ANSVAR
10 år. OKF administrasjonen

ved sykehjemmet

Utarbeidet av:
Tove H Larsson
Avd.dir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato:01,06.2010

Godkjent av:
Styret

Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 1.5 INTERNKONTROLL

Kap: 1. OPPBYGGINGEN AV
KVALITETSSYSTEMET I OKF
Underka : 1.5 INTERNKONTROLL

Revidert dato:02.10.2012

Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 02.10.2012 Filnavn:

HENSIKT
Sikre faglig forsvarlige tjenester til beboere og ansatte i Omsorg Oslo KF gjennom
systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomheten

OMFANG
Omfatter alle ansatte i Omsorg Oslo KF

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør

DEFINISJONER
4.1 Internkontroll
Internkontroll betyr systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter
planlegges, organiseres, utføresog vedkeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i
medhold av sosial- og helselovgivningen

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet: 

1 Sørge for at ansvar, oppgaver og myndighet er

fordelt i OKF. Årlig gjennomgang av stillings- og
ansvarsbeskrivelser i s keh'emmets leder ru e

2 Sikre at alle ansatte har tilgang til aktuelle lover og
forskrifter som gjelder for virksomheten.
Direktør og institusjonssjef abonnerer på
www.regelverk.no. Ansatte undervises om nye
lover o forskrifter

3 Sørge for at ansatte i OKF har tilstrekkelig
kunnskaper og ferdigheter om HMS- arbeidet, samt
informas'on om endrin er

4 Fastsette mål for helse-  mil'ø  o sikkerhet
5 Sørge for at ansatte i OKF har tilstrekkelig

kunnskaper og ferdigheter om fagfeltet og om
internkontroll. Ansattes kompetanse kartlegges
HR-s stemet o 'ennom årli e medarbeidersamtaler

Ansvarli /utføres av:
Direktør, institusjonssjef

Direktør, institusjonssjef

Institusjonssjef,
avdelingsleder

Institus-onss'ef
Institusjonssjef,
avdelingsleder

Utarbeidet av: Gjennomgått av:
Anne Gry Kolstad Jane Bredby

Direktør
Dato: 02.10.2012 Dato: 02.10.2012



Kap: 1. OPPBYGGINGEN AV Revidert dato: 02.10,2012

KVALITETSSYSTEMET I OKF
Underka 1.5 INTERNKONTROLL
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 02.10,2012 Filnavn:

6 Opplæringsplan utarbeides årlig på bakgrunn av Institusjonssjef,
gap mellom ansattes kompetanse og beboernes avdelingsfeder

behov, samt endrede behov som oppstår f. eks
"ennom n e lover forskrifter o retnin slirfer

7 Sørge for at ansatte medvirker slik at samlet Institusjonssjef,
kunnska o erfarin utn ttes avdelin sleder

8 Sørge for at erfaringer fra beboere og pårørende Institusjonssjef,
brukes til forbedringer. Resultater fra beboer- og avdelingsleder
pårørendeundersøkelser og klager behandles
sykehjemrnets kvalitetsutvalg. Det utarbeides
handlin s laner å forbedrin sområder

9 Skaffe oversikt over hvor det er fare for svikt eller Institusjonssjef,
mangel på oppfyllelse av krav ved å utarbeide avdelingsleder
Risiko- og sårbarhetsanalyser for å redusere
risikoforholdene

10 Sørge for å utvikle, iverksette, kontrollere og Institusjonssjef,
forbedre nødvendige prosedyrer for å avdekke, avdelingsleder
rette o o foreb e feil o awik

11 Sørge for kontinuerlig gjennomgang av Direktør
internkontrollen

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen.

•



Oslo kommunè
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 1.6 EGENKONTROLL

Kap: 1, OPPBYGGINGEN AV Revidert dato:02.10.2012
KVALITETSSYSTEMET I OKF
Underka : 1.6 EGENKONTROLL
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 02.10.2012 Filnavn:

HENSIKT
Sikre faglig forsvarlige tjenester til beboere og ansatte i Omsorg Oslo KF gjennom
systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomheten

OMFANG
Omfatter alle ansatte i Omsorg Oslo KF

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør

DEFINIS3ONER
Egenkontroll
Egenkontroll som begrep innebærer at virksomhetsutøvere selv skal kontrollere at
virksomheten følger de regler som styrer virksomheten

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
Sykehjemmets kvalitetsutvalg består av
institusjonssjef, avdelingsleder, lege, Institusjonssjef
fagutviklingssykepleier, ansattrepresentant og
re resentant fra administras'onen i OKF
Kvalitetsutvalget har fem møter per år, eller oftere ved
behov. Utval et er råd ivende for institus'onss'ef Institus'onss'ef
Kvalitetsutvalget behandler saker som

resultater fra tilsyn og revisjoner Institusjonssjef
beboer- og pårørendeundersøkelser
klager og avvik
interne prosedyrer
risiko- og sårbarhetsanalyser

Referat fra møter i kvalitetsutval et sends direktør.
Forbedrin sarbeid im lementeres i lederkontrakten Direktør, institus'onss'ef
Omsorg Oslo KF gjennomfører internrevisjon. Metoden Dire)stør
som benyttes er stikkprøver og samtaler/intervjuer
med ansatte i s keh'emmet.

Utarbeidet av: Gjennomgått av:
Anne Gry Kolstad Jane Bredby

Direktør
Dato: 02.10.2012 Dato: 02.10.2012



Kap: 1. OPABYGGINGEN AV Revidert dato: 0110.2012

KVALITETSSYSTEMET I OKF
Underka 1.5 EGENKONTROLL
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 02.10.2012 Filnavn:

— 6. Internrevisjonen behandler saker som
HMS
Legemiddelhåndtering
Lov om pasient- og brukerrettigheter kap 4 og 4A
Risiko- o sårbarhetsanal ser

7. Referat fra internrevisjonen sendes direktør.
Forbedringsarbeid implementeres i institusjonssjefens
lederkontrakt

Direktør

Direktør

6, REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

7.  VEDLEGG
Ingen. 41)



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

INNHOLDSFORTEGNELSE

Kap: 2, OKF SOM ORGANISASJON Revidert dato: 05.03.2012

Versjon nr: 1 Filnavn:
Dato; 01.06.2010 Side 1 av 1

2. OKF SOM ORGANISASJON

2.1 Beskrivelse av organisasjonen
Vedlegg nr.1 Organisasjonskart

2.2 Hovedverneombud, plassverneombud og verneområder

2.3 Arbeidsmiljoutvalg (AMU) og underutvalg

2.4 Medbestemmelsesutvalget (MBU)

2.5 Tillitsvaigte

Utarbeklet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove 11 Larsson Jane Bredby Styret
Avdelingsdirektør Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato: 01.06.2010 Dato:16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE:  2.1 BESKRIVELSE AV ORGANISAWONEN

Kap: 2. OKF SO1 ORGANISASJON Revidert dato: 01.06.2010
Underka : 2.1 BESKRIVELSE AV ORGANISASJONEN
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Stikre en formell beskrivelse av OKF.

OMFANG
Beskrivelsen skal gjelde hele OKFs virksomhet.

ANSVAR
3.1 For oppfølging av prosedyren
Direktøren

DEFINIS3ONER

4.1 OKF Omsorg Oslo KF
OKF ble opprettet 01.01.2001 av Oslobystyre. Byråd for finans og næring er utpekt som eier
av OKF. Eier avholder etiermøter en gang pr, år hvor regnskap, resultatvurderinger og
eiersignaler blir behandlet. OKF ledes av et styre på fire medlemmer, tre er oppnevnt av
byrådet, et medlem er valgt av og blant de ansatte ved fiertaltsvalg. Daglig ledelse av OKF er
lagt til direktøren, som ansettes av styret.

4.2 Formål
OKF er opprettet for å gi tilbud på kommunaetjenester innen pieie og omsorg, som legges
ut på konkurranse. Når OKF vinner en konkurranse, skal OKF drive virksomheten i samsvar
med vedtektsordlyd og kontrakt.

ORGANISERING
OKF er organisert som et kommunait foretak. Eier har bestemt at OKF skal avlegge regnskap
både etter kommuneloven og etter regnskapsloven. Eier har tilført OKF en egenkapital på
15 000 000 kr. Oslo kommunerevtisjon er foretakets revisor,
Når OKF vinner en ny sykehjemskontrakt, legges denne som en ny virksomhet i OKF under
direktørens ledelse. En OKF- virksomhet kan ha ftere avdetinger.

REFERANSER
Aktuelle lover, forskrifter og byrådssaker jfr. Kap 4

VEDLEGG
Organisasjonskart

Utarbeidet av: Gjennomgft av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato: 01,06.2010 Dato: 13,03.2010



Oslo kommune
sorg Oslo KF

VEDLEGG NR. 1 TIL KAP. 2.1 OKF SOM ORGANISASJON

Kap: 2. OKF SOM ORGANISASJON Revidert dato: 14.03.2011
Underka :2.1 BESKRIVELSE AV ORGANISAMNEN
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.022010 Filnavn:

ORGANISAS.IONSKART PR. 14.3.2011

E3ystyret

13yråd for
kultnr eg
næring STYRET

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove tl LarssonJane BredbyStyret
Avd..dirDirektor
Dato: 01.02.2010Dato:01.02.2010Dato: 04.02.2010

Ammerudlunden
sykehjem

Omsorg
Oslo KF



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 2.2 HOVEDVERNEOMBUD, PLASSVERNOMBUD OG VERNEOMRÅDER

Kap: 2, OKF SOM ORGANISASION Revidert dato: 01.06.2010
Underka :2.2 VERNEOMBUD OG -OMRÅDER
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre beskrivelse av OKFs Wksomhet i forhold til arbeidsrniljølovgivning med
forskrifter. Prosedyren skal også sikre  en  henvisning til kvalitetssystemets undersystem for
dette, nemlig HMS-systemet.

OMFANG
Hele OKFs organisasjon.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør.

3.2 Hovedansvar for handling
Avddingsdirektør, Avdelings!eder, hovedverneombud og plassverneombud,

DEFINISIONER
Se OKFs HMS- system.

FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Se OKFs HMS- system.

REFERANSER
6.1 Helse, mi1jø og sikkerhetssystemet i OKF.
6.2 Aktuge lover og forskrif-ter jfr. HMS-system.

VEDLEGG
Ingen

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avdelingsdirektør Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato: 01.06.2010 Dato: 13.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 2.3 ARBE/DSMIUØUTVALG (AMU) OG UNDERUTVALG

Kap: 2 OKF SOM ORGANISASION Revidert dato: 01.06.2010
Underka :23 AMU OG UNDERUTVALG
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

I. HENSIKT
Prosedyren skal sikre en henvisning til OKFs HMS-system , som beskriver AMU og dets
eventuelle underutvalg.

2. OMFANG
Hele virksomheten er gjenstand for AMUs arbeid og ansvar.
AMU kan opprette underutvalg til AMU, så som attrønngsutvalget.

3, ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør

3.2 Hovedansvar for handling
Arbeidsgiver og arbeidstakere.

DEFINISJONER
Se OKFs HMS-system.

FRAMGANGSMÅTE OG ANSVARSFORDELING
Se OKFs HMS- system.

REFERANSER
6.1 HMS-systemet i OKF.
6.2 Aktuelle lover og forskrifter jfr. Kap.1,3 og 4.

VEDLEGG
Ingen

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avdelingsdirektør Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato: 01.06.2010 Dato: 13.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 2.4 MEDBESTEMMELSESUTVALGET (MBU)

Kap: 2. OKF SOM ORGANISASJON Revidert dato: 01.06.2010
Underka : 2.4 MEDBESTEMMELSESUTVALGET
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre en formefl beskrivelse av MBU,

OMFANG
Prosedyren gjelder for hele OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfø!ging av prosedyren
Direktør.

3.2 1-lovedansvar for handling
MBU
Direktøren er ansvarlig for å !egge saker frem for MBU.

4,  DEFINISIONER
4.1 MBUs sammensetning
MBU er det høyeste partssammensatte beslutningsorganet i OKF og er hjemlet i avtalen om
medbestemme!se og medinnflytelsel Oslo kommune (Dok 24). Avtalen angir i hvilke saker
MBU har beslutningskompetanse og 1 hvilke saker det har rådgivende kompetanse overfor
direktøren. Direktøren er leder i MBU. Medlemmene i MBU har tale-, forslags- og stemmerett.
Partene har vedtatt at MBU i OKF skal ha tre representanter for hver av partene.

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Saksliste til MBU settes opp av MBUs arbeidsutvalg som består av direktøren og
Fagforbundets representant. Direktøren fremmer sakene for MBU med forslag til vedtak.
Sakene i MBU vedtas ved flertailsvalg. Ved stemmelikhet, skal det innkalles til nytt møte

MBU om saken innen en uke, og hvis det fortsatt er stemmelikhet, har leder i MBU

dobbeltstemme.

REFERANSER
6.1 MBU-avtalen i Dokument 24.
6.2 lover og forskrifter jfr. Kap.1, 3 og 4.

VEDLEGG
Ingen

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:

Tove H Larsson Jane Bredby Styret

Avdelingsdirektør Direktør
Dato: 01,06.2010 Dato: 01.06,2010 Dato: 16.03,2010



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 15 TILLITSVALGTE

Kap: 2. OKF SOM ORGANISASJON Revidert dato:01.06.2010
Underka :2.5 TILLITSVALGTE
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre en formell beskrivelse av tillitsvalgtordningen i OKF.
Hensikten med tillitsvalgte er å få implementert Hovedavtalens intensjoner i OKF.

OMFANG
Omfatter ansatte i OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør.

3.2 Hovedansvar for handling
Fagorganiserte i OKF

DEFINISJONER
4.1 Tiflitsvalgt
En tiffitsvalgt er en ansatt som er valgt til et tillitsverv i sin organisasjon, etter hovedavtalens
bestemmelser.

FREMGANGSMATE OG ARBEIDSFORDELING
De tiliitsvalgte er viktige talspersoner med medinnflytelse overfor arbeidsgiver for den
enkelte ansatte som velger å fagorganisere seg. De tillitsvalgte er også viktige tafspersoner
for ansatte overfor arbeidsgiver i og med at tiflitsvafgte har myndighet til å inngå
avtaler/protokoller med arbeidsgiver på vegne av de ansatte.

Tillitsvalgte er viktige medspillere for arbeidsgiver i å finne gode løsninger på
arbeidsoppgaver og utfordringer som virksomheten står ovenfor. OKFs rammebetingelser
setter speselle krav til å finne omforente løsninger.

REFERANSER
6.1 Aktuelle tariffavtafer og bestemmelser i dokument 24 og 25.

VEDLEGG
Ingen

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato: 01.06.2010 Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

INNHOLDSFORTEGNELSE

Kap: 3, VISJON, FORRETNINGSIDE, Revidert dato: 25.06.2013
VERDIGRUNNIAG, LEDELSE, MÅL

Versjon nr: 3 Filnavn:
Dato: 01.06.2007 Side 1 av 1

3, VISION FORRETNINGSIDE VERDIGRUNNLAG - LEDELSE - MÅL

3.1 Visjon

3.2 Forretningsid

33 Verdigrunniag

3.4 Ledelse

Utarbeidet av:  Revidert av: Godkjent av:
Leif Andreassen Anne Gry Kolstad .Jane Bredby
Org.sjef Kvalitetssjef Direktør

Dato: 25.06.2013



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 3.1 VISJON

Kap: 3. Visjon, forretningside, verdigrunnlag, Revidert dato: 28.11.2012
fedelse, mål
Underka 3.1 VISJON
Versjon nr: 3 Side 1 av 1
Dato: 19.2010 Filnavn:

A
OMSORG OSLO KFs

Visjon

GOD omsor AKTIV hverda

Boerne er midt i livet
Beboeme på våre sykehjem vil alltid være midt i livet — midt i det livet de lever nå. Vi vil
alltid ha fokus på dette slik at våre sykehjem blir et godt sted å leve og bo.

Pleie og omsorg
Beboerne skal få et pleie- og omsorgstilbud slik at de kan fungere best mulig i sitt eget liv.

Aktiviteter og kultur
Beboerne skal få tilbud om tilpassede aktiviteter og gode kulturtilbud.

Opplevelsen av kvalitet
Beboerne skal oppleve god livskvalitet på sykehjemmet.

Respekt og brukermedvirkning
Våre ansattes holdninger er gjennomtenkte og beboeme blir respektert som
enkeltindivider. Brukermedvirkning er en selvfølge på våre sykehjem.

Redelighet og engasjement
Redelighet, engasjement og imotekommenhet er et kjennetegn ved våre ansatte.

Sykehjemmet er et hjem
Sykehjemmet skal oppleves som et hjem hvor beboerne får trygghet og medisinsk faglig
kompetanse.

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Leif Andreasen Jane Bredby MBU
Org.sjef Direktør
Dato:19.11.2010 Dato:I9.11.2010 Dato: 08.12.2012
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3.2 FORRETNINGSIDE'
Omsorg Osio KF skal levere konkurransedyktige tilbud innen plele- og
omsorgssektoren på vegne av Osio kommune. Dersom foretaket vinner
konkurransen, skal tjenesteleveransen ytes i henhold til tjenesteavtale inngått
med oppdragsgiver.

2. REFERANSER
Aktuelle lover, forskffter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

3 VEDTEKTER
Vedtekter for Omsorg Osb KF (vedlegg)

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H. larsson3ane BredbyStyret
Avd.direktørDirektørDato: 08.12,2010
Dato: 24,11,10Dato:24.11.10
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3.3 VERDIGRUNNLAG

1. Oslo kommunes verdigrunnlag er kjerneverdier for alle ansatte i kommunen, også for
ansatte i OKF:

Brukerorientering
Respekt
Engasjement
Redelighet

Disse verdiene skal til en hver tid kjennetegne OKFs leveranse. I tillegg har OKF laget en
serviceerklæring for pårørende, om hvordan de ansatte skal opptre mot pårørende, og
halighetsregler på hvordan de ansatte skal opptre overfor beboerne.

2. REFERANSER
7.1. Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

Utarbeidet av:
Leif Andreasen
Org.sjef
Dato: 22.11.10

Gjennomgått av:
3ane Bredby
Direktør
Dato:22.11.10

Godkjent av:
Styret
Dato: 08.12.2010



Vedtekter for Omsorg Oslo KF
Vedtatt i bystyrets møte 20.12.2000, sak 710; endret i bystyrets møte 19.12.2001, sak 596; endret i bystyrets
møte 11.02.2004, sak 83, endret i foretaksmøtet 11.04.2007 sak 3 §§ 3-1 og 3-2, og endret i foretaksmøtet
14.4.2010 sak 3 § 1.

§ 1 Foretakets navn
Foretakets navn er "Omsorg Oslo KF"
(Endret 19.01.2001, sak 596 . Endret i foretaksmøtet 14.4.2010 sak 3)

§ 2 Foretakets forretningskontor
Foretakets kontor er i Oslo kommune.

§ 3. 1 Foretakets formål
Foretaket skal levere konkurransedyktige tilbud innen pleie- og omsorgssektoren på vegne av
kommunen. Dersom foretaket vinner konkurransen, skal tjenesteleveransen ytes i henhold til
tjenesteavtale inngått med oppdragsgiver.
(endret i foretaksmøtet 11.04.2007)

§ 3. 2  Foretakets hovedoppgaver
Foretaket skal være ansvarlig for A utarbeide og inngi internt bud i samarbeid med det aktuelle
tjenestested.

Foretaket skal være oppdragsgivers avtalemotpart dersom intern budet vinner og ha
drifisansvar i henhold til tjenesteavtale med oppdragsgiver.

Når foretaket vinner en konkurranse skal tjenestestedet legges til foretaket når tjenesteavtalen
trer i kraft,
(endret i foretaksmøtet 11.04.2007)

§ 4 Foretakets styre
Foretakets styre har 4 medlemmer. 3 medlemmer, herunder styrets leder, oppnevnes av
oyraaet og i memem — blant de ansatte i foretaket.
(Endret U.02.2004, sak 83.)

§ 5 Daglig leder
Styret er arbeidsgiver for daglig leder.

§ 6 Avtaler
Avtaler som binder hele Oslo kommune som juridisk person gjelder for foretaket med mindre
det i den enkelte avtale er gjort eksplisitte unntak for dette.

**********
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3.4 LEDELSE

TRYGG ENGASHRT TYDELIG SYNLIG

Trygge, engasjerte, tydelige og synlige ledere er en forutsetning for vår ledelsesfilosofi i
Omsorg Oslo KF

OKY er en del av Oslo kommune og legger følgelig til grunn kommunens 6
ledelsesprinsipper. Ledelsesprinsippene har utgangspunkt i kommunens verdigrunniag.

I. Setter brukernes  behov i sentrum og skaper resultater
Fastsetter mål og skaper entusiasme for målene
Viser respektfull atferd ovenfor brukere og medarbeidere
Har åpen kommunikasjon, er utvildingsorientert, tydelig og inkluderende
Utvikler, ansvarliggjør og synliggjor medarbeidere og kollegaer
Er lojal mot fattelle vedtak og etiske retningslinje.

I OKF har vi med utgangspunkt i kommunens overordnede ledelsesprinsipper, lagt spesielt
vekt på 5 ledelsesprinsipper:

Våre lederes viktigste oppgave er å være gode rollemodeller og inspiratorer for
sine for sine medarbeidere
Våre lederes hovedfokus skal alltid være organisasjonens visjon, verdi og
målsettinger
Våre ledere skal være synlige og skal påse at medarbeideres arbeid, engasjement
og deltakelse blir sett og verdsatt!
Våre ledere skal være tilgjengelig for alle medarbeidere
Våre ledere skal lede avdeling/sykehjem innenfor den tildelte økonomiske ramme

Metode og implementering for gjennomføring er nedfelt i OKFs egne implementeringsregler
og opplæringsplaner.

Vedlegg: 10 bud for implementering
Opplæringsplarter

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Leif AndreasenJane BredbyStyret
Org.sjefDirektørDato: 08.12.2010
Dato: 19.11.10Dato:19.11.10



Vedlegg

Implementeringens 10 bud Omsorg - Oslo KFs retningslinjer for implementering

Klart verdisyn og klare målsettinger. Det viktigste utgangspunkt for en vellykket
implementering er at organisasjonen har et klart verdisyn og klare målsettinger samt at
organisasjonens forventninger er klart og presist formulert. Uten at dette er klart vil all
implementering mislykkes.
Klargjøring av forventninger. Den øverste ledelsen må klargjøre slike forventninger og
presentere denne i forhold til avdelingsledere. Det krever grundige diskusjoner for at
avdelingsledeme skal forstå verdisynet og enda viktigere; at de klarer å se hvordan dette skal
fungere ag implementeres i avdelingen blant det vanlige personalet.
Nødvendig med eierforhold. Det er ikke tilrådelig å videreføre implementeringen hvis
mellomledeme ikke har et eierforhold til dette. Mellomlederne er nøkkelen til en veIlykket
implementering.
Mellomlederne må ha hjelp til å gjennomføre implementeringen i sin avdeling. Dette
innebærer at ledelsen må bistå mellomlederne i implementeringsprosessea både i form av aktiv
deltakelse på avdelingsnivå og i form av løpende veiledning. Det er mange grunner til dette.

Det kan være  en  problemavdeling med sterke uformelle ledere som motsetter seg
forandringer
Lederen kan ha liten og ufullstendig ledererfaring
Avdelingen kan ha mange vikarer og mange sykemelette
Mange møter ikke opp på personahnøtene
m.m.

Tillitsvalgte må inn på et tidlig tidspunkt før man igangsetter implementeringsprosessen
avdelingene. Ofte kan det være lurt å ta dem med på diskusjonene sammen med
avdelingslederne. Andre ganger kan det være lurt å vente til diskusjonen er gjennomfort
rnellomledergruppen. Dette fordi de noen ganger kan være ulike forhold som gjør at
mellomlederne kan ha behov for å diskutere dette alene for deretter å gå samlet ut som en felles
ledelse.
La dokumenter flyte en periode. Det er ofte ok å la utike dokumenter med visjoner ag
målsettinger flyte litt på avdelingene over en periode. Dette for at personalet blir fortrolig med
visjoner og målsettinger
Start eukelt ikke presenter alt på en gang. Husk at lederne allerede har gått gjennom en
prosess og har brukt mye tid for å få et eierforhold til visjoner og målsetting. Vær raus og innrøm
personalet det samme. Lag en plan for gjennomføring
Lederne har en begrenset kunnskap om organisering. La de ansatte sette ord på hvordan de
ser den praktiske gjennomferingen. Husk at lederne har en begrenset kunnskap om den praktiske
hverdagen. Respekter de ansattes kompetanse om hvordan hverdagen organiseres
Vær obs på endringsvegring. Vær obs på at de ansatte kan bruke egen kompetanseom

organisering av hverdagen til ikke å akseptere endringer. De kan på den måten lamme en positiv

utvikling
Informer beboere og pårørende. Informer beboere og pårørende når man har avsluttet
prosessen med de ansatte. Disse vil alltid være støttende i verdi- og målse,ttingstiltak fordi det
betyr forbedringer for beboerne.
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3.5 Omsorg Oslo KFs Kvalitetsmål og plan

Kvalitetsmål Pleie og omsorg

Alltid nodvendig dekning av fagutdannet pleiepersonell
Sykehjemmene i Omsorg - Oslo KF skal alltid ha en nødvendig dekning av
medarbeidere med sykepleierfaglig utdanning som skal gjøre alt for at beboerne skal
fjerne eller redusere ubehag og smerter.

Sykehjemmene skal alltid tilby relevante legetjenester
Alle pasientene på våre sykehjem skal ha legetjeuester når de har behov for det. Dette
gjelde til alle døgnets tider.

Sykehjemmene skal alltid ha dekket beboernes sykepleiefaglige behov på alle
vakter
Det skal alltid være tilstrekkelig antall sykepleiere og hjelpepleiere på jobb til enhver tid
og alle hjelpepleiere skal ha gjennomført kurs i medikamenthåndtering slik at de kan
dele ut medisiner.

Kvalitetsmål Aktiviteter og kultur

Alle beboere skal ha tilbud om aktiviteter, individuelt og kollektivt
Alle avdelingene skal planlegge å gjennomføre aktiviteter daglig på avdelingen.
Aktivitetene skal føres i arbeidsbøkene på avdelingene og det skal meldes avvik ved
uteblivelse av planlagte aktiviteter.

Det skal tilbys gode og mangfoldige kulturarrangementer på
sykehjemmene
Det skal med jevne mellomrom arrangeres kulturarrangementer på sykehjemmene,
minimum 2 større arrangementer pr måned og en ukentlig kveldskafe.
Det er en målsetting at frivillige deltar i gjennomføringen av disse tiltakene.
Kulturtilbudet skal være bredspektret og ta hensyn til beboernes ønsker.

1
Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjentav:
Leif Andreasen .3ane Bredby Styret
Org.sjef Direktør Dato: 08.12.2010
Dato: 19.11.10 Dato:20.11.2012



Kultur- og aktiyitetspersonell
Kultur- og aktivitetspersonale på våre sykehjem er sidestilt og like viktige som
pleiepersonell

Kvalitetsmål Kvalitet og opplevelsen av kvalitet

Den oppleyde kyaliteten
Den enkelte beboers følelse av opplevd kvalitet er sykehjemmets viktigste
kvalitetsindikator.

Sykehjemmet skal alltid søke kvalitetsforbedringer
Sykehjemmet skal alltid søke å oppnå at den enkelte beboer føler en økt opplevd
kvalitet
Denne opplevde kvaliteten vil kunne nås ved at våre sykehjem tilbyr et kultur- og
aktivitetstilbud som dekker beboernes behov samt et pleie- og omsorgstilbud som
arbeider aktivt for å redusere plager og smerter.

Kvalitetssystemer
Sykehjemmet skal alltid ha oppgående kvalitetssystemer som både favner
sykepleiefaglige- og medisinskfaglige forhold, samt kultur- og aktivitetstilbud.
Kvalitetssystemene skal løpende
revideres og endringene skal gjøres kjent blant alle ansatte

Kvalitetsmål - Respekt og brukermedvirkning

De ansattes holdninger
De ansattes holdninger er gjennomtenkte og resulterer i at våre beboere føler verdighet
og at de føler de blir respektert og rådført når det gjelder saker som har med deres
daglige liv å gjøre. Sykehjemmet vil med stor hyppighet gjennomføre ulike
holdningsendrede tiltak

Beboerne skal alltid være i sentrum
Alle våre ansatte skal forstå og daglig ha fokus på brukermedvirkning. Alle ansatte — fra
ledere til kjøkken-, merkantilt og renholdsansatte skal delta i pasientrelaterte tiltak etter
fastsatt plan.

Kvalitetsmål Redelighet og engasjement

Våre ansatte er redelige
Våre ansatte er redelige i sin kontakt med beboerne og med kollegaer. Det skal være en
selvfølge at alle beboerne skal kunne stole på vårt personale.

Våre ansatte er engasjerte
Engasjement fra våre ansatte skal være noe vi alltid strever for å oppnå. Dette fordi
engasjement er en forutsetning for utvikling og nytenkning.

Utarbeidet av: Gjermomgått av: Godkjent av:
Leif Andreasen Jane Bredby Styret
Org.sjef Direktør Dato: 08.12.2010
Dato: 19.11.10 Dato:20.11.2012
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4. STYRENDE DOKUMENTER OG MYNDIGHETSKRAV

4.1 Kontrakten

4.2 Andre styrende dokumenter og myndighetskrav
Vedlegg nr. 1: Oversikt over andre styrende dokumenter og
rnyndighetskrav

4.3 Oppbevaring av pasientsensitive opplysninger

4.4 Dokumentasjon og journalføring

4.5 Kommunikasjonsstrategi

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato:06.11,2012 Dato: 16,03.2010
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HENS1KT
Se til at kontrakt med oppdragsgiver blir konkrete rammebetingelser for OKFs
virksomheteriavdelinger.

OMFANG
Gjekler hele OKFs virksomheter og omfatter alle ansatte.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør

3.2 Hovedansvar for handling
Linjeledelsen

DEFINISJONER
4.1 Kontrakt
Avtale inngått med en bestiller/oppdragsgiver om bestemte ytelser/leveranser for et avtalt
tidsrom.

4.2 Oppdragsgiver
Aktør som kjøper leveranse fra OKF i en gitt mengde og periode.

REFERANSER
5.1 Kap. 6.1 Kontraktstyring, vedlegg nr. 1

VEDLEGG
Ingen.

Utastddet av: Gjennomgått av: Godkjentav:

Tove H Larsson 3ane Bredby Styret
AvcLdir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato:01.06.2010 Dato: 16.03.2010
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HENSIKT
Prosedyren skal sikre at OKF baserer sine leveranser på oppfølging av lover, forskrifter og
andre bestemmelser, og at virksomheten er basert på ailment aksepterte faglige og etiske
normer. Videre skal prosedyren sikre at endringer i lover og forskrifter fanges opp.

Prosedyren skal også sikre at OKF har oversikt over de lover, forskrifter og andre krav som til
enhver tid gjelder.

OMFANG
Prosedyren omfatter alle lover, forskrifter og bystyre/byrådsvedtak som gjelder for OKFs
virksomhet. Kravene gitt i lover, forskrifter og bystyre/byrådsvedtak implementeres i OKFs
avdelinger gjennom kvalitetssystemet. Alle ansatte i OKF har dette lovverket tilgjengelig i sin
helhet på en rekke Internett-adresser og intranettet for Oslo kommune jfr. Vedlegg nr.1 til
kap.4.2.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør. Institusjonssjet,

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder har ansvar for at internavdelingen har tilgang til og følger opp prosedyren.

DEFINISJONER
4.1. Styrende dokumenter:
Alle dokumenter som er retningsgivende for OKFs eller OKF- avdelingenes drift.

REFERANSER
Ingen.

VEDLEGG
Nr. 1 Oversikt over styrende dokumenter og myndighetskrav.

Lltarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson .3ane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato: 01.06.2010 Dato: 16.03.2010
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OVERSIKT OVER ANDRE STYRENDE DOKUMENTER OG MYNDIGHETSKRAV
Alle lover og forskrifter finnes i sin helhet på:

Lovdata: www.ovdata,no 

Helsedepartementet: www.re 'erin en.no
Sosial- og helsedirektoratet: www.shdir.no
Statens helsetilsyn: www.helsefils net.no
Nasjonalt folkehelseinstitutt: www.fhl.no
Statens næringsmiddeltilsyn: www.forsknin .no

Saker, dokumenter, og lignende som gjelder for Oslo kommune finnes på

Oslo kommunes intranett.

OKF oppfordrer alle til å søke elektronisk etter lovtekst, da disse er oppdatert til en hver tid.
Nedenfor finnes allikevel en liste over utvalgte styrende dokumenter. Listen er ikke
uttømmende.

I. LOVER
NR: LOV:
1 Lov om behandlin småten i forvaltnin ssaker
2 Lov om arbeidervern o arbeidsmil'ø
3 Lov om Helse- o omsor s 'enester m.m.
4 Lov om tannhelset'enesten
5 lov om statli tifs n med helset'enesten m.m
6 Lov om vern mot smittsomme s kdommer
7 lov om mat roduks-on o matt het mv
8 lov om vern mot forurensnin er o om avfall
9 Lov om vern mot brann, eksplosjon og

ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
rednin so aver

10 Lov om vern mot tobakksskader
11 Lov om helse rsonell m.v.
12 Loy om Pasient- o brukerretti heter
13 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg

verksamd
14 Lov om le emidler m.v.

FRA: OPPDATERT:
10.02.1967 01.01.2011
04.02.1977 01.03.2012
14,06.2011 24.06.2012
03.06.1983 01.01.2012
30.03.1984 22.06.2012
05.08,1994 22.06.2012
28.05.1959 26.03.2010
01.10.1983 19.06.2009
01.07.2002 19.06.2009

03.09.1973 24.06.2011
02.07.1999 22.06.2012
24.06.2011 22.06.2012
19.06.1970 16.12.2011

04.12,1992 24.06.2011

Utarbeidet av:
Tove H Larsson
Åvd.dir
Dato: 01.02.2010

Gjennomgått av
Jane Bredby
Direktør
Dato: 01.02.2010

Godkjent av:
Styret

Dato: 04.02.2010
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15 Lov om ver emål for um ndi e 22.04.1927 01.07.2004
16 Lov om helsere istre oandre helseoI sn. 18.05.2001 22.06.2012
17 Lov om behandlinaversono1 snin er 01.01.2002 22.06.2012
18 Lov om ferie 29,04.1988 01.01.2010
19 Lov om medisinsk utsr 12.01.195 19.12.2008
20 Lov om folketd 28.02.1997 11.05.2012

FORSKRIFTER
NR: FORSKRIFT:
1 Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i

kommunens helse 'eneste
2 Forskrift om legemiddelhåndtering for

virksomheter og helsepersonell som yter
helseh'el

3 Forskrift for sykehjem og boform for
heldø ns omsor o leie

4 Forskrift om asient'ournal
5 Forskrift om internkontroll i sosial- og

helse 'enesten
6 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

sikkerhetsarbeid i virksomheter
internkontrollforskriften

7 Forskrift om disponering av kontantytelser fra
Folketrygden under opphold i sykehjem og
boform for heldø ns omsor o leie

8 	 Forskrift om meldeplikt for helseinstitusjoner
med mer etter ver emålslov ivnin en

9 Forskrift om verneombud og
arbeidsmil'øutvaI

10 Forskrift om begrensninger i helsepersonells
adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste
eller annen else

11 Forskrift om innsamling og behandling av
helseopplysninger i Meldingssystem for
smittsomme sykdommer og i
Tuberkuloseregisteret og om varsling om
smittsomme s kdommer

12 Forskrift om innsamling og behandling av
meldes stem for smittsomme s kdommer

13 Forskrift om mil'ørettet helsevern
14 Forskrift om medisinsk uts r
15 Forskrift om forhåndsundersøkelse av

arbeidstakere innen helsevesenet-
antibiotikaresistente bakterier

16 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging
og beredskapsarbeid mv etter lov om
heIsemessi o sosial beredska

17 Forskrift om en verdi eldreomsor

18 Forskrift om offentli e anskaffelser

FRA: SIST OPPDATERT:
01.01.1984 16.12.2011

01.05.2008 18.12.2009

14.11.1988 16.12.2011

21.122000 02.12.2009
20.12.2000 nr. 1731 01.01.2007

06.12.1996 02.12.2011

11.12.1988, nr. 1018 01.07.2006

29.06.1993

29.04.1997 20.12.2002

29.08.2005 16.12.2011

01.012004 22.06.2012

20.06.2003

25.04.2003
01.01.2006
05.07.1996

23.07.2001

01.01.2011
10.04.2006

09.03.2012
16.12.2009
01.09.2003

05.03.2012

25.06.2012
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3. RETNINGSLINJER, RUNDSKRIV OG VEILEDERE
NR: DOKUMENT:

	

1 Veiledende retningslinjer for individuelle omsorgspIaner
Veileder 1-0911

	

2 Forskrift for vederlag for opphold i institusjon
1K-25 96

	

3 Skade, uhell og nestenuhell i helsetjenesten
1K-2453

	

4 Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
IS-1183

	

5 "Og bedre skal det bli!" Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i
sosial- og helsesektoren 2005 — 2015. IS-1162

	

6 Omsorgsplan 2015 (Mestring, muligheter og mening. Framtidas
omsor sutfordrin er

	

7 Demensplan 2012 2015

	

8 Kompetanseløftet 2015

4. REGLEMENTER OG VEDTAK I OSLO KOMMUNE
NR: REGLEMENT/SAK:

	

1 Dokument 24, hovedavtalen

	

2 Dokument 25

	

3 Bystyrets vedtak om felles retningslinjer for valgfrihet ved søknad
om lass i s keh'em o andre omSor stilbud i b delene

	

4 Bydelsreglement § 1-5 om tilsynsutvalg og § 1-6 om lokal
kla enemnd

	

5 Byrådets vedtak om hjemmetjenestens håndtering av brukernes
midler

	

6 Byrådssak 326/98 om kvalitet og kvalitetsmåling i pleie og
omsor st'enesten

	

7 [3 rådssak 272/03 N om kvalitetsmålin i Oslo kommune

	

8 B rådssak 204 99 Om kvalitet i leie o omsor sfenesten

	

9 B rådssak 1138 05 om Oslo kommunes ledelses  rinsi  er

	

1(3 B rådssak 1135/06 Lønns- o arbeidsvilkår for arbeidstakere

	

11 Byrådssak 1037/07 Instruks for disponering av økonomiske midler
tilhørende tjenestemottakere i o utenfor institus'on

5. DIVERSE FØRENDE DOKUMENTER
NR: DOKUMENT:

	

1, Krav til forsvadi virksomhet i tannhelse 'enesten Statens helsetils n

	

2 Krav til forsvarlig virksomhet i primærhelsetjenesten (Statens
helsetils n

FRA:
1998, Sosial- og
helsede artementet
1996, Statens
helsetils n
Statens helsetilsyn

2004, Sosial- og
helsede artementet
2007, Sosial- og
helsedepartementet

2006, Sosial- og
helsede artementet
2011, Sosial- og
helsede artementet
2007, Sosial- og
helsede artementet

FRA:
2002
1.5.2010-30.4.2012
12.04.96

23.12.94

1998

2003
1999
2005
2006
2007

FRA:
1998
1998



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 4.3 OPPBEVARING OG IVARETAKELSE AV
PASIENTSENSITIVE OPPLYSNINGER

Kap: 4. STYRENDE DOKUMENTER OG ANDRE Revidert dato:04.10.2012
MYNDIGHETSKRAV
Underkap: 4.3 OPPBEVARING OG
IVARETAKELSE AV PASIENTSENSITIVE
OPPLYSNINGER
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato:04.10.2012 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at det i OKFs avdelinger alltid er en forskriftemessig oppbevaring og
ivaretakelse  av pasientsensitive opplysninger.

OMFANG
Prosedyren gjelder aii dokumentasjon om alle beboere og brukere i OKFs avdelinger og
omfatter alle ansatte i OKF som forvalter pasientsensitive opplysninger.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør, Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Den enkelte ansatte.

DEFINISJONER
4.1 Pasientsensitiv informasjon
All dokumentasjon vedrørende den enkelte beboer/bruker i OKFs avdelinger.

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet: Ansvark /utføres av:
1 	 Alle ansatte må underskrive taushetserklæring Institusjonssjef, avdelingsleder

for tiltredelse
2 Taushetsplikt blir kontinuerlig drøftet på Avdelingsleder

personalmøter for å sikre høyt bevissthetsnivå
om temaet

3 Alle avdelinger har egne dokumenttralfer for Avdefings{eder
beboernes journaler, og medisintraller.
Dokumenttrallene o medisintrallene er låsbare

4 Beboernes tiltaksplaner blir oppbevart i permer Avdelingsleder
på vaktrornmet hvor besøkende ikke har
til an

5 Dokumentasjon på Geriea blir beskyttet ved at Avdelingsleder
ro rammet alltid lukkes etter tiruk

Utarbeidet av:
Anne Gry Kolstad

Dato: 04.10.2012

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 04.10.2012



Kap: 4. STYRENDE DOKUMENTER OG ANDRE Revidert dato: 04.10.2012
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PASIENTSENSITIVE OPPLYSNINGER
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6 Ved ansatt registrering i Gerica,hvor alle Avdelingsleder
pasientsensitive opplysninger dokumenteres,
får den enkelte ansatt tilgangsnivå ut i fra
hvilket utdanningsnivå den enkelte har. Hver
ansatt må ha egen personlig kode og passord
for å komme inn i Gerica.

7 Alle opplysntinger yedrørende den enkeites Institusjonssjef
økonomi (beboerregnskap) oppbevares nedlåst
e net arkivska .

REFERANSER
6.1 Lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. kap 4.
6.2 Kvalitetssystemet, kap.1, prosedyre 1.4, vedlegg 1 og 2.

VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune•

Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 4.4 DOKUMENTASJON OG JOURNALFØRING

Kap.4 STYRENDE DOKUMENTER OG Revidert dato: 04.10.2012
MYNDIGHETSKRAV
Underkap.: 4.3 DOKUMENTAS3ON OG
3OURNALFØRING
Versjon nr. 1 Side 1 av 2
Dato: 04.10.2012 Filnavn:

HENSIKT
Sikre at det i OKFs sykehjem alitid er forskriftsmessig dokumentasjon og journalføring slik at
Forskrift om pasientjournal blir ivaretatt

OMFANG
Prosedyren gjelder all dokumentasjon og journalføring om beboere, og omfatter alle ansatte
i OKFs sykehjem

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef, avdelingsleder

DEFINIS.1ONER
Ingen.

FREMGANGSMATE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet:
Gerica  ben  ttes somasien 'ournals stem

Ansvarli /utføres av:
Alle ansatte

2 Det føres en samlet "ournal for hver enkelt beboer Institus'onss'ef
3 Institusjonssjef er journalansvarlig, og dette dokumenteres

i Gerica
Institusjonssjef

4 Det skal skrives på norsk. Det skal dokumenteres
fortlø ende i Gerica

Alle ansatte

5 Krav til journatens innhold: Alle ansatte
Beboerens navn, adresse, bostedskommune,
fødselsnummer

- Opplysninger om pårørende
- Fastlege
- Hvem samtykker for beboeren dersom denne ikke har

samtykkekompetanse
- Bruk av tvang

Når og hvordan helsehjelp er gitt
Tidligere sykehistorie, pågående behandling

- Diagnoser, behandling, undersøkelser, observasjoner,
plele og omsorg

- Plan  om oppfølging
- Henvisnin er, e ikriser, resultat av undersøkelser

Utarbeidet av:
Anne Gry Kolstad

Dato: 04.10,2012

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 04.10,2012
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- Bakgrunnsopplysninger
- Kvalitets lan

6 Ved utskriving til annen helseinstitusjon skal pasientjournal
isili he/hetsendes med beboeren til nhelseinstitus'on

Avdelingsleder

7 Beboer eller pårørende/verge har rett til innsyn i journal. Institusjonssjef, lege




Dette avtales med  institus'onss'ef  o /eller le e




8 Innsyn eller utskrift av journal kan gjøres ihht Lov om
pasientrettigheter § 5-1. Dette avtales med institusjonssjef
o /eller le e

Institusjonssjef, lege

9 Pasientjournalen skal oppbevares i minst 10 år etter siste
innføring, oihht arkivforskriften

Institusjonssjef

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen.
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liNNLEDNIING

Oslo kommune har åtte prinsipper som ligger til grunn for infonnasjonsvirksomheten i Oslo
kommune. Omsorg Oslo KFs kommunikasjonsstrategi er basert på disse prinsippene og er en
del av foretakets plandokumenter. Kommunikasjon er en dialog. Det vises til prosedyrefor
mediahåndtering, jamfør kap. 9.4 i kvalitetssystemet.

MALSETMING

Informasjonen formidles raskt
Rett informasjon til rett tid
Omsorgs Oslo KFs nettsider er oppdaterte og oversiktelig
Håndterer media og kritikk på en profesjonell måte
Åpenhet for tilbakemelding fra våre interessenter

IINFORMASWNSANSVARET SKAL FØLGE
UNULEDERANSVARET

Informasjon er et lederansvar
Ledere på alle nivåer i Omsorg Oslo KF har ansvar for å se til at de ivaretar
virksomhetens informasjonsansvar

Direkitørens ansvar
Ansvarlig for infonnasjons- og kommunikasjonsarbeidet i Omsorg Oslo KF
Ansvarlig redaktør for nettsiden til Omsorg Oslo KF
Videreutvikle foretakets intra-  og  intemett som informasjons- og
kommunikasjonskanal
Er mediakontakt
Talsperson ekstemt
Gi relevant informasjon fortløpende

stftonsseCens ansvar
Gi relevant informasjon og sikre god informasjonsflyt på eget sykehjem
Videreutvikle sykehjemmets intra- og intemett som infoimasjons- og
kommunikasjonskanal
Melde fra til web-redaktør vedr. oppdatering av sykehjemmets nettside
Utarbeide informasjonsmateriell

Aïd'&i.gsecas ansvar

Gi relevant informasjon og sikre god infonnasjonsflyt på egen avdeling
Melde fra til institusjOnssjef vedr. oppdatering av sykehjemmets nettside



Omstilling kan lett skape motstand, usikkerbet og uro. Informasjon (enveis) til de som blir
berørt, og kommunikasjon (dialog) med de som blir berørt av omstillingen er viktig for å få til
en vellykket omstillingsprosess.

Informasjonsflyten skal følge linjeansvaret da dette er et lederansvar
Gi oppdatert informasjon kontinuerlig i omstillingsprosessen
Informasjonen skal være klar og tydelig
Informasjonen bør inneholde rettigheter og muligheter
Ansatte er ansvarlige for å holde seg informert
Muntlig kommunikasjon prioriteres, og blir supplert med skriftlig informasjon
Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
Ved større omstillinger, skal det lages en plan for intern og evt. ekstern
kommunikasjon

ÅKTVNF RMASIJONSVIRKSOMHET

Aktuell informasjon bør gis så tidlig som mulig
Omsorg Oslo KF ønsker at elektroniske informasjonskanaler er en aktiv
informasjonskilde
Informasjonskildene kan være skriftlige og muntlige.

Skfifliige iinformasionskfider
Internett

Intranett

E-post

Serviceerklæringer

Brosjyrer og inforrnasjonshefter

Intem infomiasjonsutveksling

Amionsering

Pressemelding

Mundige informasjonskilder
Ansatte

Fårørende

•• Beboere

Andre interessenter



KOMMUNIKASIONEN SKAL WERE 1k4{ÅLL1ETTET,
BRUKERVENNUG OG RELEVANT

Mottakeren skal ha forstå budskapet

Kommunikasjonen skal være åpen og troverdighet
Kommunikasjonen tilpasses målgruppen

LEDERE OG ANSATTE HAR ANSVAR FOR Å 1INFORMERE SEG
OG DELE SUNT INFORMASION MED MEDARBE1DERE OG
KOLLEGAER

Ledere på alle nivåer har ansvar for å benytte interne informasjonskilder- og kanaler
Kommunikasjonen mellom ledere og ansatte skal være gjensidig
Hver enkelt ansatt har et selvstendig ansvar for å bidra til den interne
kommunikasjonsflyten

1INFORMASJONSVIIRKSOMHETEN SKAL VÆRE APEN OG
KORREKT

Vi praktiserer offentlighet og meroffentlighet, jamfør Lov om behandlingsmåten i
forvaltningssaker
Vi praktiserer beboernes rettigheter, jamfør Lov om Pasient- og brukerrettigheter

FREMSTÅ SOM EN HELIHET il ID)ESGN OG PROIFIIL

Designhåndboken for Oslo kommune skal danne grunnlag for visuell profilering
Egenprofilering gjøres innenfor Designhåndbokens rammer
Informasjonen som gis fra uIike avdelinger og sykehjem skal i størst mulig grad
samordnes slik at den fremstås som helhetlig

IINFORMASjONEN SKAL VÆRE ENKELp RASK OG TELGIJENGELIIG
FOR ALLE

Informasjonskanaler velges ut fra den målgruppen man ønsker å nå
Informasjonen skal være på et klart og tydelig språk
Alle som henvender seg til Omsorg Oslo KF skal tAet raskt svar på sin henvendelse



KRISERNFORMASJIONEN SKAL VÆRE PROFES NELL, HURTM

OG SAM RDNET

En krise kan defineres som en situasjon som oppstår uventet og plutselig. Det kan f. eks være
alt fra store ulykker til interne forhold som mislighold eller fysiske overgrep.

Direktør er ansvarlig for ekstern informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i Omsorg
Oslo KF
Institusjonssjef er ansvarlig for ekstern informasjons- og kommunikasjonsarbeidet i
Omsorg Oslo KF

9 Krisehåndtering må samhandles med andre virksomheters planer for kriseinforrnasjon.
Dette kan f. eks være utrykningsetater som brann, politi og ambulansetjenesten



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

INNHOLDSFORTEGNELSE

Kap: 5, BEBOERGRUPPER, BRUKERGRUPPER, Revidert dato: 06.11.2012
T3ENESTETILBUD

Versjon nr: 2 Filnavn:
Dato: 06.11.2012 Side 1 av 1

5. BEBOERGRUPPER, BRUKERGRUPPER OG DENESTETILBUD

5.1 Generelt for alie som mottar pleie og omsorg

5.2 De definerte beboer / brukergruppene

5.2.1 Langtidsplasser, somatiske beboere

5.2.2 Skjermede plasser for personer med demens

5.2.3 Korttidsplasser for personer med demens

5.2.4 Alderspsykiatriske plasser forsterket avdeling

5.2.5 Spesialtilbud til døve tegnspråkbrukere, sykehjemsavdeling

5.2.6 Spesialiserte sykehjemsplasser, beboere som har behov for plass i en spesialisert

sykehjemsavdeling

52.7 Tidsbegrenset opphold (korWdsopphold)

5.3 Dagsenterplasser

5.3.1 Dagsentertilbud

5,4 Vurdering om  endret  omsorgsnivå

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato:06.11.2012Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 5 BEBOERGRUPPER, BRUKERGRUPPER OG T3ENESTETILBUD

Kap: 5 BEBOERGRUPPER, BRUKERGRUPPER Revidert dato: 06.03.2012
OG TiENESTL 1LBUD
Versjon nr: 1 Side 1 av 4
Dato:01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at OKFs avdelinger har etablert og kan levere de tjenestetilbud som
oppdragsgiver har bestilt gjennom kontrakter,

OMFANG
Omfatter alle OKFs leveranser.

ANSVAR
3,1 Ansvarlig for oppfølgng av prosedyren
Direktør.

3.2 Hovedansvar for handling
Institusjonssjef. Linjeledelsen. Aile ansatte.

DEFINISJONER
4.1 Leveranse
En avtalt tjeneste eller vare.

4.2 Beboer
Person som bor på sykehjem, korttids eller langtidsplass.

4.3 Bruker
Person som benytter et dagsenterdlbud.

4.4 Støttefunksjoner
Tilbud som fysioterapi, ergoterapi, frisør, fotpleie, tannlege og andre.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03,2010
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S. DENESTETILBUD OG AKTIVITETER

5.1  Generelt for alle som mottar leie o omsor
Alle brukergru per Målsettin Beboerne vil få

Medbestemmelse i
utformingen av egen
hverdag og respekt for den
enkelte beboers egenverd
og livsførsel.

Valgfrihet
Alle 1ndividuelt • Primærkontakt
plasser som inngår i tilpasset pleie • Individuell plan
OKFs tjenester. og omsorg. • Engasjerte,

kvalifiserte og
løsningsfokuserte
ansatte.




• Trivsel og  service.




• Godt samarbeid med
bruker, pårørende
og andre




• Nærhet og  empati

Aktivitetstilbud
Aktivitetstilbud tilpasses beboernes
ressurser, ønsker og interesser.

Tilbudet organiseres som:

Fellestilbud i grupper på avdelingen
eller som individuelle tiltak.

Avdelingene samarbeider om tilbud og
aktiviteter på tvers av
avdelingene.

Felles aktiviteter på huset for alle.

Kulturtilbucl i samarbeid med andre
institusjoner utenfor sykehjernmet.

52 De definerte beboer/brukergruppene

5.2.1 S keh'ems lasser
Be r at
Beboeren tilbys
kontinuerlig pleie og
omsorg rettet mot
sine egne behov.
Individuell plan. Det
legges vekt på en
stabil
personaloppfølging
med primærkontakt
for hver enkelt
beboer. Tverrfaglig
samarbeid
Medbestemmelse  i
tjenestetilbudet.

Beboeren tilbys
opphold i rolige og
oversiktelige
omgivelser. Det
legges vekt på en
stabil
personaloppfølging
med primærkontakt
for hver enkelt
bruker.

Tilbud bruker ru e
Langtidsplasser,

somatiske beboere

Beboere som ikke er i
stand til å ivareta
egenomsorg, som har
behov for
dognkontinuerlig
omsorg og plela

Skjermede
plasser for personer
med demens

Beboeren  skal være
grundig utredet av
lege og fått stilt
diagnosen alvorlig
aldersdemens samt
nythggfore seg et
tilbud gitt skjermet

Målsettin
Gi beboere som har
vedtak om plass i
sykehjem på permanent
basis et tilbud som
dekker de grunnleggende
behov, og gir den
medisinske oppfølging
som hver enkelt krever
ut i fra helsetilstand og
diagnoser.
Døgnkontinuerlig
medisinsk oppfølging

Gi tilbud til beboere som
har vedtak om plass på
skjermet enhet, på
permanent basis, et
tilbud som dekker de
grunnleggende behov og
gir medisinske oppfølging
som hver enkelt krever
ut i fra
heisetifstand/diagnoser.
Tilbudet er spesielt

Aktivitetstilbud
Aktivitetstilbud rettet mot fysisk,
psykisk, åndelig og sosial stimuli.
Organiseres i grupper eller individuelt,
også på tvers av internavdelinger.
Gruppene organiseres i forhold til
mental- og fysisk kapasitet.
Tilbudet vil for eksempel være:

Turer ute.
Ulike aktiviteter på
internavdelingen som for
eksempel sanggrupper,
lyrikkstunder, høytlesning,
matlaging, hobbyverksted,
trimgrupper osv.
Ulike fellesarrangementer med
kulturelle innsla .

Tilrettelagt aktivitetstilbud for personer
for demens vil være:

Aktiviteter i små grupper.
Erindringsgrupper evt. på
erindringsrom.
Aktivisering i sansehager.
ADL-trening, Tradisjonelle
dagligdagse gjøremål.
Turer ut i trygge rammer.
Sang/musikk-stunder.
Kulturarran ementer.
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enhet. Psyklatriske
tilstander kan kun
være tilleggs-diagnose.
Den aldersdemente
bør være I relativt god
fysisk form for økt
utbytte av tilbudet

tilrettelagt i forhold til:
- små bomiljø

tilrettelagte aktiviteter
trygge omgivelser

Indivlduelle aktiviteter basert
på tidligere hobbyer, interesser
evt. yrke.
bingo

Tilbud bruker ru e
Korttidsplasser

for personer med
demens.

Beboernes opphold er
ment å være
tidsbegrenset.
Demens/mistanke om
demens skal være
hovedproblemet.
Psykiatriske tifstander
som følgetilstander av
demens.



Aiderspsykiatriske
plasser /forsterket
avdeling

Beboer bør være
grundig medisinsk og
psykiatrisk utredet, og
årsak til problematferd
skal være forsøkt
kartlagt. Bebeer skal
lkke ha et
behandlingsbehov som
faller inn under lov om.
psykisk helsevern
(unntak § 13) eller en
agglessiv, utagerende
alferd. Plassene kan
kun ivareta behoere

som ved "rømning" lar
seg lede tilbake ved
mild overtalelse.

Målsettin
Gi et midlertidig tilbud,
som  dekker de
grunnleggende behov og
gir den medisinske
oppfølging som hver
enkeit krever ut i fra
helsetilstand og
diagnoser, til brukere
med demens/ mistanke
om demens som har
vedtak på tidsbegrenset
plass i sykehjem. Årsak
til oppholdet kan være:

utskrivning fra sykehus,
- behov for
korttidsopphold,

behov for avklaring av
videre omsorgsbehov.
— behov for utredning av
lege og andre personer i
forhold til demens.

Tilbud til beboere som
har vedtak på plass i
sykehjem på permanent
basis. p.g.a. en alders-
psykiatriske lidelse hvor
en får dekket de
grunnleggende behov og
gir den medisinske
oppfølging som hver
enkelt krever ut i fra
helsetilstand og
diagnoser..
Dekke de spesielle behov
for den enkelte som:

Trenger oppfølging
forhold til skjerming.

har en problematferd
med  tidvis aggressiv,

ut-agerende atferd,
der det er vanskelig å få
til aktiviteter /samarbeid i
andre tilbud,

ved tiltaks-løshet og
ved assWitet.

Be r at
Beboer med
demens/mistanke
om demens får
medisinsk opp-
følging, vurdering
(utredning) av
omsorgsbehov.
Beboeren tilbys
opphold i et lite,
oversiktelig miljø.
Det vektlegges et
nært samarbeid
med pårørende. Alle
beboere har
primærkontakt.
Klare mål og tiltak.
Tverrfaglig
oppfølging.

Beboere tilbys
opphold i små,
rolige (minimal ytre
stimuli) og
oversiktlige
omgivelser. Det
legges vekt på en
forsterket og stabil
personaloppfølging
med primærkontakt
for hver enkelt
bruker. Pleien
fokuseres på
avspenning, styring,
grensesetting, faste
rutiner og rytmer,
vektlegging av
egenmestring, og
god tid.
Tverrfaglig
samarbeid.
Fagpersonell med
videreutdanning.

Aktivitetstilbud
Behov for aktivitetstilbud vurderes ut
fra det individuelle formålet med
korttids -oppholdet, men det
tilrettelagt aktivitetstilbud for personer
for demens vil være:

Aktiviteter  i  små grupper.
Erindringsgrupper evt. på
erindringsrom.
Aktivisering i sansehager.
ADL-trening. Tradisjonelle
dagligdagse  gjøremål.
Turer ut i trygge rammer.
Sang/musikk -stunder.
Hobby-verksted.

9 Kulturarrangementer.
Trim-grupper.
Berøring

Aktivitetstilbudet til denne gruppen vil i
større grad være individuell, da
fellesaktiviteter ofte ikke lar seg
gjennomføre. Aktiviteten handler ofte
om å mestre hverdagen, og klare å
forholde seg til andre mennesker.
Derfor vil
aktivitetstilbud ha særlig vekt på
individuell ADL-trening.

Behandling/tilrettelegging av miljø og
aktivitetstilbud vil i større grad enn for
andre pasientgrupper "skii inn" i
hverandre.

De beboere som ailikevel takler å være
med på fellesarrangementer og
fellesaktiviteter, jfr. beboergruppene
over, får selvfølgelig tilbud om- og
mulighet til det.
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5. Spesialtilbud til
cløve
tegnspråkbrukere,
sykehjemsavdeling

Døve beboere, som
bruker tegnspråk og
som har vedtak på fast
p/ass sykehjem.

7jenesten kan også
gies til petsoner sorn
er døv/blinde,

6. Spesialiserte
sykehjemsplasser.
Beboere som har
behov for plass i en
spesialisert
sykehjemsavdeling.

Gi et tilrettelagt tilbud til
døve tegnspråkbeboere
som dekker de
grunnleggende behov og
gir den medisinske
oppfølging som hver
enkeit krever ut i fra
helsetilstand og
diagnoser, ut i fra et døvt
perspektiv, og som
fokuserer på å
opprettholde beboernes
språk og kultur. Tilbudet
skal også være
tilrettelagt fysisk, med de
hjelpemfdler som er
nødvendige.

Defineres i det enkelte
tilfelle.
Slike avdelinger kan
være:
Palliativ behandling
MRSA-avdelinger
Klare og orienterte.

Rusmisbrukere.
Psykiatri.

Kornmunikasjonen
med beboere
foregår på
tegnspråk, og avd.
er fysisk tilrettelagt
for døve. Personalet
har kompetanse i bl.
a. denne
kommunikasjons -
metoden. Det legges
vekt på en stabil
personaloppfølging
med primærkontakt
for hver enkelt
bruker.

Personalet skai også
ha kompetanse i
kommunisere med
døvf blinde
('Tegnspråk
hånd"), samt
kunnskap om å
være "fedsager" når
en følger med en
blind
person.(Ledsager -
teknikker

Spesiell og
individuell
organfsering av
tilbudet.

Tilrettelagte akt. for døve, som:
Små samtalegrupper på
tegnspråk.
Høytlesning på tegnspråk av
bøker og aviser.
TV-titting med tekstede
programmer.
Vanlig ADL-trening.
Andakt med prest fra "døve-
kirken".
Ellers deltakelse på
fellesarrangementer med tolk til
stede.
Turer ut med effer uten bil.

Døvjb)inde får et individuelt tilrettelagt
aktivitetstilbud ut i fra funksjonsevne,
men har tilbud om å være med på
fellesaktiviteter som alle andre.

Spesielt tilrettelagte tiltak etter avtale
og behov.
Spesielle hensyn til hygiene og
smittefare vil bli ivaretatt.
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7. Tidsbegrenset
opphold
(kortidsopphold)

Beboernes opphold er
ment å være
tidsbegrenset.
Og/ eller rullerende

Målsettingenfor
oppholdet skal være
tydelig og kjent for
beboerenog eventuelle
pårørende og defineres i
forhold til funksjonssvikt

Tiltaksplan innen 24t
Personlig og
individuell tilpasset
plele og omsorg.
Det legges vekt på
en stabil
personaloppfølging
med primærkontakt
for hver enkelt
beboer. Tett
tverrfaglig
samarbeld og
oppfølging.
Medbesternmelse
tjenestetilbudet.
Samhandling med
bestiller/bydel.
Tilbudet har fokus
på at bruker
opprettholder/gjenvi
nner sitt
funks'onsnivå.

Behov for aktivitetstilbudvurderes ut
fra det individuelle målet til den enkelte
bruker.
Det legges vekt på aktivitetstilbud som
stimulerer til ivaretakelse av
egenomsorg for at bruker gjenvinner
sitt funksjonsnivå og mestrer
dagliglivets aktiviteter. Eks turer,
gymnastikk, samvær i grupper, m.m.

Alle beboerne kan velge ut i fra
aktivitetsmeny.

Da senter
Alle
bruker ru er
1.
Dagsentertilbud,
hjemmeboende
eldre

Hjemmeboende
med nedsatt
egenomsorg.

la sser
Målsetting

Tilbud tilrettelagt slik
at brukerne kan bo
hjemme lengst mulig,
og dermed utsette
institusjonsinnleggelse.

Betyr at

Brukeren får hjelp til
Medisinsk oppfølging
Ernæring
Hygienetiltak
Fysisk, psykisk og sosial
stimuli.

Praktisk bistand og
informasjon om for
eksempel søknad av TT-
kort, bostøtte, fritt
brukerva1g i
hjemmetjenesten osv.
Forutsetter nært samarbeid
med h"emmet'enesten.

Aktivitetstilbud

Aktivisering vurderes ut fra behov
for:

Fysiske trening
Sosial stimulering
Mental stimulering særlig

gjennom ADL-trening (kjøkken-
trening, trening i andre
hverdagslige gjøremål), fysiske
aktiviteter (turer, gym),
spørregrupper, bingo, avislesing,
etc.

Referanser
6.1 Aktuelle tover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen
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HENSIKT
Sikre at beboerens behov om opphold på sykehjem blir ivaretatt. Innhold, kvalitet og
inntakskriterier for tilbud om opphold i Oslosykehjemmene skal til en hver tid ligge til grunn

OMFANG
Alle beboere i OKFs sykehjem

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør, Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling.
Avdelingssykepleier, sykepleier og lege

DEFINISJONER
Ingen.

S. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr, Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
1 Beboer, pårørende/hjelpeverge informeres ved innkomst at

dersom beboerens omsorgsnivå endres, kan dette medføre Avdelingsleder
fl in til annen e avdelin eller s keh'em

2 Beboer vurderes hver 3. måned (eller oftere hvis behov) Avdelingsleder, sykepleier og lege
om beboerens har behov for s esial lass

3 Pårørende kontaktes hvis det er behov for annet Sykepleier, primærkontakt
omsorgsnivå

4 Sykepleier foretar en sykepleiefaglig vurdering vedrørende Sykepleier
endret omsor sbehov. Dette dokumenteres i Gerica

5 Legen foretar en medisinsk faglig vurdering vedrørende Lege
endret omsor sbehov.  Dette dokumenteres i Gerica

6 Endret behov I lassadministras'onsmodulen i Gerica Avdelin sleder
7 Endret omsorgsnivå meldes bydelens bestillerenhet. Avdelingsleder

Bestillerenheten vil vurdere om det er behov for endret
omsorgsnivå og n vedtak om o hold i s keh-em

Utarbeidet av:
Anne Gry Kolstad

Dato: 29.10.2012

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 29.10.2012
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- måltidet
Versjon nr: 2 Side 2 av 2
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REFERANSER
Innhold, kvalitet og inntakskriterier for tilbud om opphold i Oslosykehjemmene

VEDLEGG
Ingen.
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Kap: 6, INNHOLDSFORTEGNELSE Revidert dato: 29.04.2013
Vedle :1
Versjon nr: 3 Fifnavn:
Dato: 01.06.2010 Side 1 av 1

6 KONTRAKTSTYRING OG ØKONOMI

6.1 Kontraktstyring, kontraktsoppfølging og samarbeid

6.2 Budsjett- og regnskapsoppfølging

6.3 Lønnsforvaltning

6.4 Disponering av beboernes økonomiske midler
Vedlegg nr. 1: Ansvarsfordeling

6.5 Miljøvennlige innkjøp

1.

Utarbeidet av: Revidert av: Godkjent av:
Tove (-I Larsson Anne Gry Kolstad 3ane Bredby
Avd.dir Kvalitetssjef Direktør
Dato: 01.06.20010 Dato: 29.04.2013 Dato: 29.04.2013



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 6.1 KONTRAKTSSTYRING , KONTRAKTSOPPFØLGING OG
SAMARBEID

Kap: 6 KONTRAKTSSTYRING OG ØKONOMI Revidert dato: 05.03.2012
Underkap: 6.1 KONTRAKTSS1YRING OG
KONTRAKTSOPPFØLGING
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
OKF henter  sine  oppgaver/inntekter gjennom kontrakter/avtaler med oppdragsgivere og
basert på et tilbud om utføretisen fra OKF. Konkurransebelagte foretningsområder innebærer
at det er kontrakter som setter rammene for OKFs enkelt-avdelinger.
OKF har derfor en definert ramme for hva den enkelte tjeneste/leveranse skal inneholde
den gitte kontraktsperioden. OKF skal legge til rette for et godt samarbeid.
OKF kan outsource deler av sin leveranse og inngå kontrakter med underleverandører, men
OKF har som hovedprinsipp å levere tjenester i egenregi.

Hensikten med prosedyren er å  skre styring i  samsvar med inngåtte kontrakter og at
internkontroll sikrer oppfyflelse av inngått kvalitet.

OMFANG
Prosedyren omfatter alle avtalerjkontrakter som OKF inngår.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for prosedyren
Direktør.

3.2 Hovedansvar for handling
Berørte ledere, ansatte og stab.

DEFINISJONER
4.1 Kontrakt
Kontrakt med en oppdragsgiver om leveranse av definerte tjenester/varer i mengde, tid og
kvalitet.

4.2 Endringsmeldinger
Eventuen kontraktsfestet rett til å endre deler av bestillingen ti kontraktsperioden.

4.3 Opsjon
En kontraktsfestet rett hos oppdragsgiver om å kunne forlenge avtalen en begrenset tid.

4.4 Oppdragsgiver
En som kjøper tjenester/varer fra OKF gjennom en ttidsbegrenset kontrakt.

Utarbeidet av: Gjennomgått av:Godkjent av:

Tove H LarssonTove H LarssonStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06,2010Dato: 16.03.2010



Kap: 6. KONTRAKTSSTYRING OG ØKONOMI
(.Inderka 6.1 KONTRAKTSSTYRING
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010

4.5 Outsource
Bestille en utført tjeneste fra et firma utenfor OKF.

5. FREMGANGSMATE OG ARBEIDSFORDELING
OKF legger hver enkelt kontrakt ti{ grunn for styringen av sin virksomhet. Konkret vil det si at
det skal leveres etter inngått kontrakt til avtalt tid og mengde. Styring vil si å levere den
tjeneste som oppdragsgiver har bestilt i kontrakten.
Ved alle OKFs internavdelinger er det den enkelte leders ansvar å sørge for at de ansatte får
informasjon og kunnskap om kontraktens leveransekrav. Særlig viktig er dette i forhold til
kvalitetskrav. Nyansatte informeres om kontrakten og dennes innhold, som en det av
introduksjonsprogrammet /imp!eMiteringen.

Revidert dato: 01.06.2010

Nr. Aktivitet:
i. Overta en inngått kontrakt på en profesjonell

måte, og omstille / tilpasse driften i samsvar
med kontraktens omfan o OKFs tilbud.
Oppfordre og legge til rette for systematiske
samarbeidsmøtermed oppdragsgiver, med den
frekvens som den enkelte kontrakt finner
hensiktsmessig
Gi informasjon om kontraktsinnhold og evt.
endringer, krav til kvalitet og tjenester til
ansatte

4 Etablere internkontroll, rapporterings- og
målingsssystemer for å sikre kvaliteten
kravs esifikas'oner.
Levere tjenester i henhold ti1 avtalt kvalitet og
men de

6 Bistå oppdragsgiver 1 å gjennomføre
kontraktsfestede tils n og undersøkelser
Føre kontroll med eventuelle
underleverandørkontrakter

8 Gjennomføre regelmessige eventueile
underleverandørmøter ra orterin er.
Avslutte en kontrakt på en profesjonell måte
ved kontraktsutlø .

Ansvarli /utføres av:
Direktør; Institusjonssjef

Direktør, Institusjonssjef

InstituSjonssjef

InstitusjOnssjef, linje1edelsen

Institusjonssjef, linjeledelsen
A1le ansatte
Institusjonssjef, linjeledelsen, alle ansatte

Institusjonssjef, linjeledelsen

Direktør, Institusjonssjef

Direktør, Institusjonssjef

REFERANSER
6.1 Inngåtte kontrakter
6.2 Eventuelle kontrakter med underleverandører

VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 6.2  BUDS3ETT- OG REGNSKAPSOPPFØLGING

Kap: 6. KONTRAKTSSTYRING OG ØKONOMI Revidert dato: 01.06.2010
Underkap:6.2 BUDS.11 OG
REGNSKAPSOPPFØLGING
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at inn- og utgående pengestrømmer skjer i henhold til kontrakt/avtater.

Den skal også sikre at den interne ressursbruken er i samsvar med de økonomiske
rammebetingelsene for OKF, gitt i og med kontraktsinngåelsene.

Prosedyren skal sikre budsjett- og regnskapsforståelse i OKFs internavdelinger og fremme
god økonomistyring og ressursutnyttelse.

OMFANG
Omfatter ledere og stabsfunksjoner i OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging
Direktør.

3.2 Hovedansvar for handling
Institusjonssjef, linjeledelsen

DEFINISJONER
Ingen

FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
5.1 Budsjett
Direktøren er ansvarlig for at det hvert år utarbeides og legges fram et  saldert  budsjett for
OKF, for vedtak i styret og at det årlig avlegges og  vedtas  et godkjent regnskap for
ressursdisponeringen.
Kontraktssummer med oppdragsgivere brytes ned til detaljerte budsjetter og budsjetteres
inn i samsvar med leder- og kontoplanstruktur.

I samsvar med foretakets ledelsesprinsipper delegerer direktøren fullmakter videre til de
stedligere ledere. Disponering av OKFs budsjett skal bare skje av de som har slik delegert

fullmakt og praktiseres i samsvar med økonomirutinene. Den leder som er delegert
budsjettfullmakt, skal til enhver tid forvisse seg om at det er budsjettmessig dekning for en
forestående ressursdisponering, det være seg kjøp av varer eller inntak av midlertidig
ansatt/tilsIgelsesvakt.
Gjennom driftsåret skal det avlegges regelmessige rapporter som viser hvordan den enkelte
avdeling og OKF totalt ligger an i forhold til ressursbruk og måloppnåelse pr.
rapporttidspunkt og prognose for resten av året. Rapportene skal vise evt. avvik mellom
resultater og mål og hvilke korrektive tiltak leder har iverksatt for å nå
resultat/ressursforbruk.

Utarbeidet av:Gjennomgått av: Godkjent av:

Tove H larssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010
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Nr. Aktivitet:
Etablere kontoplanstruktur og delegere

noll het form av dele as'onsbrev til federe,
2 	 Utarbeide og få vedtatt saldert årsbudsjett for

OKF.
3 Gi opplæring og føre tilsyn med praktisering av

kostnads- o inn »enin skontroll
4 Bedrive kostnads- og inntjeningskontroll, og

kontroll av stillingsbudsjettet 1
h'emmelsoversikten.

5 Avvikskontroll jfr. buds'ett
6 Påse rapportering og føre tilsyn med eventuelle

underleverandørkontrakter

Ansvarli /utføres av:
Direktør

Direktør/stab
Stab

Institusjonssjef

Direktør, Institusjonss'ef, Un'efedefsen,
Direktøren

5.2 Regnskapsførsel
OKF er knyttet opp til Oslo kommunes fakturasentral for bilagsregistrering, utbetaling,
re nska sførsel o arkiverin
Nr, Aktivitet: Ansvarn Jutføres av:
1 Fakturerin av interne- og eksterne kunder Lin'eledelsen/stab
2 Lage månedrapporter, tertialrapporter, Stab

årsra orter.
3 Bokførin er avstemmin er o tifs n Stab
4 Avlegge regnskap innen gitte frister Direktør
5 Legge til rette for styrets løpende tilsyn, og Direktør

kommunerevis'onens tils n.

5.3 Anskaffelsesprosessen
OKF er som en del av Oslo kommune bundet opp 1 å benytte de rammekontrakter som
kommunen til en hver tid har forhandlet frem. Ansvarsfordeling og myndighet i forhold til
anskaffelser er beskrevet i e ne fullmakter.
Nr. Aktivitet:

Bestilling/kjø av varer/ "enester
Ansvarli futføres av:
Bestiller

2 Mottaksregistrere, skanne og videredistribuere
leverandørFaktura elektronisk

Fakturasentralen

3 Kontrollere okontere leverandørfaktura Bestiller

4 Kontrollere fakturainformas'on og konterin Godkjenner

5. Bokføring outbetaling/remittering Fakturasentralen

6 Su erbruker Stab

REFERANSER
6.1 Inngåtte kontrakter
6.2 økonomiforvaltningsoversikt i OKF
6.3 Delegasjonsbrevene OKF

VEDLEGG
Vediegg ingen.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 6.3 LØNNSFORVALTNING.

Kap: 6. KONTRAKTSSTYRING OG ØKONOMI Revidert dato: 06.11.2012
Underka : 6.3 LØNNSFORVALTNING
Versjon nr: 2 Side 1 av 2
Dato: 06.11.2012 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre riktig lønnsutbetaling i forhold til OKFs kontraktsfestede bemanning.

OMFANG
Gjelder hele OKFs virksomhet og alle ansatte.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør.

3.2 Hovedansvar for handling
Linjeledelsen og stab.

DEFINISJONER

4.1 HR
HR-system Oslo kommune. Datasystem som Oslo kommune og OKF bruker på
lønnsforvaltningsornrådet.

4.2 Agresso
Regnskapssystem som OKF bruker for å avstemme lønnsutbetalingene mot regnskap- og
budsjettsystem.

4.3 Utviklings og Kompetanseetaten - UKE
Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. UKE utfører den tekniske utbetalingen av
lønn og lignende til ansatte i OKF, sender ut årsoppgave til den enkeltes hjemmeadresse.

FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
OKF er en del av Oslo kommunes tariffområde og er bundet av de forhandlingsresultater
som framforhandles i dette tariffområdet. i tillegg har direktøren, fullmakt til individuell

lønnsfastsettelse. I hovedforhandlinger kan det også vedtas at lokale arbeidsgivere kan

forhandle fram lokal lønnsfastsettelse med de lokale tillitsvalgte, innen et sentraft fastsatt
kronebeløp.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret

Avd.dirDirektør
Dato: 01,06.2010Dato:06.11.2012Dato: 16.03.2010
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5.1 Lønn




Innstille til institusjonssjef sammen med
fast ansettelsekontraktsfestede

stilliner.

Linjeledelsen

2 Inngå forpliktende arbeidsavtale med innstilt
kandidatå den enkeite avdelin

Institusjonssjef

3 Midiertidiansette i midlertidiledistillin Lin'eledelsen
4 Foreta ansiennitetsberegning og fastsette

avlønning i medhold av Oslo kommunes
lØnnsrammes stem.

Stab

5.2 Sykefravær

1 Registrere, kontrollere og videresende alle
egenmeldinger og sykemeldinger innen eget
buds'ettområde.

Linjeledelsen

2 Gjennomføre arbeidsgivers oppgaver jfr. IA-
avtalen i forbindelse med s kefravær.

Linjeledelsen. Institusjonssjef




Videresende sykemeldinger, med krav om
refus'on til det aktuelle NAV-kontor.

Linjeledelsen / UKE

4 Avstemme s kerefus'oner i A resso. UKE
5 Produsere månedlig statistikk over sykefravær Stab




OKF.




Kontinuerlig iverksette tiltak for å redusere
s kefravær

Linjeledelsen, Institusjonssjef




Innkalle og gjennomføre samtaler for videre
plan om arbeid, omskolering og lignende med
lan tidss kerneldte.

Arbeidsgiver

8 Gjennomføre samtaler og bidra til at overtallige
får seg annet passende arbeid i Oslo
kommune, -fr. om lasserin savtalen.

Arbeidsgiver

9 0føl inav IA-avtalen Lirfeledelsen

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.
6.2 Løpende tariffavtaler i Oslo kommune.

VEDLEGG
Ingen
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Underkap:6. DISPONERING AV BEBOERENS
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Versjon nr: 1 Side 1 av 3
Dato:29.04.2013 Filnavn:

I. HENSIKT
Prosedyren skal sikre gode rutiner ved disponering og oppbevaring av beboernes egne
midler

OMFANG
Omfatter alle beboere som har langtidsopphold på sykehjern

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren: Institusjonssjef
3.2 Oppbevaring av verdigjenstander er beboers eget ansvar.

DEFINISIONER
4.1 Med beboermidler menes kontantytelser fra folketrygden som ikke overstiger 3/4 av
folketrygdens grunnbeløp

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet Ansvarlig/ utføres
av:

1 Avdelingssykepleiere og merkantilt ansatte som bruker
instruksen skal ha oearini dennes bestemmelser

Institusjonssjef

2 Avdelingssykepleiere og merkantilt ansatte skal skriftlig
for likte setil å føl e instruksen

Avdelingssykepleier,
merkantilt ansatt

3 Det skal inngås skriftlig avtale med banken om at merkantilt
ansatt gis skriftlig fullmakt til å disponere beboerens konto.

Institusjonssjef




Denne lees til skriftliavtale




4 Beboer, hjelpeverge eller verge skal informeres om
bestemmelsene ohensikten med instruksen

Avdeli ngssykepleier

5 Tilbud om frivillig disponering




Dersom beboeren ikke onsker tilbudet, skal dette
dokumenteres i Gerica

Avdeli ngssykepleier




Skriftlig avtale skal inngås dersom beboeren friviUlg ønsker
at sykehjemmet skal disponere sine midler

Avdelingssykepeier




Ordningen praktiseres på følgende måte: Avdelingssykepleier




I.  Beboerkvitterer selv ut sine egne midler




2. Ansatte ordner med innk'øokvitterin er




Revidert av: Godkjent av
lane Bredby
Direktør
Dato: 29.04.2013

Utarbeidet av:
Arme Gry Kolstad
Kvahtetssjef
Dato: 29.04.2013
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Oversikt over ansvarsfordeling skal til enhver tid være
ajourført — vedlegg nr.

Institusjonssjef gir fullmakt til merkantilt ansatt til å ta ut
penger av beboerens konto gjelder for ett år

Rapporter til lege dersom det vurderes å være behov for
disponering av økonomiske midler på grunnlag av
legevedtak dersom beboer ikke kan ivareta sin egen
økonomi

6 Oppbevaring av kontanter for beboere som ønsker at
sykehjemmet skal oppbevare kontanter, men som
ikke ønsker frivillig disponering
Pengens skal oppbevares i låst safe

Ved inn- og utlevering skal det kvitteres for beløpet. To
ansatte kvitterer sammen med beboeren

Det skal føres re nska å e net re nska skort
7 Nøkketrutiner

Det skal kun utieveres to nøkler til låsbar safe. Nøklene
kvitteres ut til avdelingssykepleier/merkantilt ansatt

Dokumentasjon over hvor mange nøkler som finnes skal
ligge i låsbar safe

Det skal kontrolleres hver 6. måned at nøklene faktisk
befinner seg safen

Oversikt over hvem som har fått nøkler skal oppbevares hos
institus'onss'ef
Mottak av økonomiske midler
Ved mottak av kontanter, kvitterer to ansatte for mottatt
beløp. Kopi av kvitteringen oppbevares som bilag til
regnskapet

Mottatte kontanter skal oppbevares I safe, Evt. I låsbart
skap inntil avdelingssykeplefer mottar kontantene

Det skal føres fortløpende oversikt på regnskapsskjema over
mottatt belø o forbruk

9  Uttak av beboers kontantbeholdning fra safe
Beboer kvitterer selv for uttak av kontanter Kopi av
kviteringen oppbevares som bilag til regnskapet

Ved innkjøp foretatt av ansatte kvitteringen oppbevares
som bilag til regnskapet. Bilaget skal inneholde:

Beboerensnavn
Hva som er kjøpt
Dato

Institusjonssjef

Institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier

avdelin ss ke leier

Institusjonssjef

Institusjonssjef

Institusjonssjef

Institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier,
a nsva rlig sykepleler

Avdelingssykepleler

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier
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Beløp
Underskrift til  to ansatte

Det skal føres fortløpende oversikt på regnskapsskjema over
mottatt belø o forbruk

10  Føring av regnskap
Kontant- og bankinnskudd for den enkelte beboer skai
holdes løpende å jour slik at alle uttak/innskudd fremgår, og
det til enhver tid viser innestående belø

11  Titbakerapportering
Originalt regnskapsmateriale skai oppbevares på
sykehjemmet. Kopi sendes årlig til beboer, pårørende eller
verge/hje/peverge

Før overlevering skal institusjonssjef kontrollere
regnskapsskjema og kvitteringer. Kontrollen dokumenteres
med dato og signatur på regnskapsskjema

For beboere med legevedtak, sendes kopi av avsluttet
årsre nska til beboer årørende eller ver e/h-el ever e

12  Oppbevaring av regnskap
Originalt regnskap oppbevares etter forskrift om offentlig
arkiv ka . 4

13 Rutiner ved utskrivning/oppgjør av midler
Midlene skal kontrolleres mot bilag og regnskap

Utbetaling ved utskrivning: beboer eller verge/hjelpeverge
skal kvittere for mottatt beløp

Utbetaling ved dødsfali: pårørende skal kvittere for mottatt
beløp når skifteattest foreligger

Avsluttet regnskap signeres av to personer

Det skal sendes melding til banken om at sykehjemmets
dis osis'onsfullmakt til beboerens konto skal slettes

14 Underretning  til foretaksdirektør
Oversikt over antall personer som har frivillig disponering av
økonomiske midler og oversikt over antall personer på
le evedtak skal årli sendes til direktør i Omsor Oslo KF

Avdelingssykepleier

Avdelingssykepleier,
merkanfilt ansatt

Merkantift ansatt

Institusjonssjef

Avdelingssykepleier

Merkantilt ansatt

Merkantllt ansatt

Merkantilt ansatt

Merkantilt ansatt

Merkantilt ansatt

Merkantilt ansatt

Institusjonssjef

REFERANSER
Instruks for disponering av økonomiske midler tilhørende tjenestemottakere i institusjon og
utenfor institusjon samt håndtering av tjenestemottakers egne midler

VEDLEGG
Ansvarsfordeling



ANSVARSFORDELING IFT INSTRUKS FOR DISPONSERING AV

ØK NOMISKE MIDLER TILHØRENDE BEBOERE I SYKEHJEM

DISPONERE KONTANTYTELSER

FULLMAKT TIL Å TA UT MIDLER

FORING AV REGNSKAP

TILGANG TIL PIN-KODE OG DEBET KORT

4

TILGANG TIL SAFE
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1. HENS1KT
Prosedyren skal sikre at det blir tatt miljøhensyn ved innkjøp og forbruk av varer (fairtrade)
og tjenester, slik at også OKF bidrar til en bærekraffig utvikling og gjennom sin
innkjøpsatferd.

Prosedyren skal derfor bidra til at OKF får en bærekraftig og miljøvennlig profil, og er med
på å bidra i forhold til Oslo kommunes miljøvisjon: "Vi skal overfevere Oslo i en bedre
miljotilstand til neste generasjon enn vi selv overtok den."

2. OMFANG
Gjelder hele OKFs virksomhet og alle ansatte som har påvirkning på innkjøp/produktvalg og
forbruk i OKF.

3. ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør.

3.2 Hovedansvar for handling
Innkjøpsansvarlige og ansatte med ansvar for forbruk i OKF.

4.  DEFINISJONER
4,1 Miljøvennlig
Ved å redusere ressursforbruket, eksempe{vis av energi, og økt innsats for gjenvinning og
resirkulering av produkter, kan OKF bidra til å redusere de totale miljøbelastninger i
samfunnet.

5. FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr.  Aktivitet: Ansvarli jutføres av:

Kjøpe "grønne" produkter/midler, der dette er Innkjøpsansvarlig
ode alternativer.

2 Leverandør sørger for at HMS datablad på Institusjonssjef
g'eldende rodukter

2 Redusere strømforbruk, ved å slå av ANe ansatte
maskiner/I s o.l. o redusere varmtvannbruk.

3 Etablere systemer for gjenvinning/ resirkulering Linjeledelsen, Institusjonssjef,
å internavdelin en.

4 Sør e for kildesortering o returordninger. Avdelingsleder

6.  REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

7. VEDLEGG
Ingen

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato:01.06.2010Dato: 16.03.2010
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7.0 IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER JAMFØR KVALITETSFORSKRIFTEN

	

7.0 Innledning

7.1 Sikre funksjon som primærkontakt
Vedlegg nr.1: Primærkontaktens oppgaver

7.2 Sikre utarbeiding av kvalitetsplan
Vedlegg nr.1: Mal for kvalitetsplan langtidsopphold
Vedlegg nr.2: Mal for kvalitetsplan korttidsopphold

7.3 Sikre utarbeiding av tiltakspian (pleieplan)

7.4 Sikre mottak av ny beboer

7.5 Sikring av respekt for beboer
Vedleggnr1. Høflighetsregler

7.6 Sikre forutsigbarhet og trygghet for beboer

7.7 Sikre ivaretakelse av beboers egenomsorg

7.8 Sikre munnhygiene og tannbehandling

7.9 Sikre tilstrekkelig og næringsrik kost måltidet

Vedlegg nr 1: MNA-skjema og ernæringsplan

7.10 Sikre samvær, sosial kontakt og tilrettelagte aktiviteter

7.11 Sikre ivaretakelse av personlig hygiene og naturlige funksjoner

Utarbeidet av:Revidert av:Godkjent av:
Tove H LarssonAnne Gry Koistad3ane Bredby

Avd.dirKvalitetssjefDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 26.04.2013Dato: 26.04.2013
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7.12 Sikre normal døgnrytme og et så normalt liv som mulig

7.13 Sikre mufighet for ro og skjermet privatliv

7.14 Sikre et godt og tilrettelagt tilbud til personer med demens

7.15 Sikre selvstendighet, rettssikkerhet og styring av eget liv

7.16 Sikre legehjelp og medisinsk behandling

7.17 Sikre forsvarlig legemiddelhåndtering

7.18 Sikre ivaretakelse av beboer ved inn- og utskrivning
sykehus
Vedlegg nr.1: Sykepleierrapport ved sykehusinnleggelse •

7.19 Sikre en verdig livsavslutning
Vedlegg nr.1: Sykepleieoppgaver som skal skape en verdig
livsavslutning.

7.20 Sikre ivaretakelse av samtykkekompetanse
Vedlegg nr. 1 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a
Vedlegg nr. 2 Hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse

7.21 Sikring av faglig forsvarlig pleie og oppfølging når en
beboers bistandsbehov øker

Akutt dyspnoe
Akutt forvirring hos eldre
Anafylaksi
Bevisstløshet
Brystsmerter
Hodeskader
Hvilke papirer skal sendes fastlege ved avreise

Vedlegg nr. 1:
Vedlegg nr. 2:
Vedlegg nr. 3:
Vedlegg nr. 4:
Vedlegg nr. 5:
Vedlegg nr. 6:
Vedlegg nr. 7:
sykehjem
Vedlegg nr.
Vedlegg nr.
Vedlegg nr.
Vedlegg nr.
Vedlegg nr.
Vedlegg nr.
fra hjemme
Vedlegg nr.
Vedlegg nr.
Vedlegg nr.

Hyperglykemi
Hypoglykemi
Kramper
Magesmerter
Marevanbehandling

13:Medisinske opplysninger ved innleggelse i sykehjem

Mistanke om DVD
Mistanke om hjerneslag
Mottak av nye pasienter og oppfølgingsrutiner
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Vedlegg nr.17: Målsetting, kvalitetssyn og lover
Vedlegg nr.18: Observasjoner om mistanke ved brudd — FCF
Vedlegg nr.19: Observasjonsskjema ved akutt sykdom — forverring
Vedlegg nr.20: Organisasjon og kompetansekrav sykehjemslege
Vedlegg nr.21: Retningslinjer for pårørendesamtale
Vedlegg nr.22: Retningslinjer for terminal omsorg
Vedlegg nr.23: Retningslinjer for å unnlate eller avslutte
livsforlengende behandling til døende pasienter
Vedlegg nr24: Skjema for innhenting av medisinske opplysninger
sykehjern
Vedlegg nr.25: Sykehjemslegens rolle og oppgaver
Vedlegg nr.26: Synkope
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1. HENS1KT
Prosedyren skal sikre at de grunnleggende behov t hver enkelt beboer/bruker blir dekket,
og at pteie- og omsorgstjenesten har en personuavhengig god kvalitet.

OKF tar utgangspunkt i " Forskrift om kvalitet i plele- og omsorgstjenesten 003-06-27, og
skal sikre at OKF har metoder og rutiner som dekker de grunnleggende behov. Disse
behovene er beskrevet i forskriften som:

oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
selvstendighet og styring av eget liv (rettsikkerhet)
fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og
helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet 1 forhold til mat
sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
følge en normal livs og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphofti
mulighet for ro og skjermet privatliv
få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
mulighet for selv å ivareta egenomsorg
en verdig livsayslutning i trygge og rolige omgivelser
nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg
tilpasset den enkeltes tilstand
nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å
formulere sine behov
tilpasset hjelp til måltider og nok tid og ro til å spise
tilpasset hjelp til av- og påkledning
tilbud om eget rom ved langtidsopphold
tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter

Fag1ige metodebeskrivelser skal i tillegg sikre:
at den enkelte beboer/bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige
utførelse av tjenestene
at familie/pårørende blir invotvert der beboer/bruker ikke er i stand til å ivareta sine egne
interesser
at støttefunksjoner trekkes inn, slik at det gis en helhetlig, samordnet og  fleksibel
tjeneste/service
kontinuerlig utvikling og kompetanseheving i tjenestetilbudene frinenfor kontraktens
ramme
ivaretakelse av myncfighetskrav og kontraktskrav

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010
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OMFANG
Omfatter hele OKFs virksomhet

ANSVAR
3.1 Ansvar for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef

3.2 Ansvaffig for handling
Alle ansatte

DEFINISJONER
4.1 Faglig metodebeskrivelse
En faglig metodebeskrivelse er en beskrivelse av hvordan oppgaver/tjenester skal utføres.

42 Grunnieggende behov
Alle mennesker har grunnleggende behov som må dekkes for å kunne leve, utvikle seg og
trives.
Behovene deles ofte opp i fysiske psykiske åndelige og sosiale behov, og handler om å
føle velvaere, trygghet og trivsel.

FREMGANGSMATE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet: Ansvarli/ütføres av:

Sørge for at alle beboere får dekket sine Avdelingsleder, primærkontakt og alle ansatte
grunnleggende behov på en faglig forsvarlig på internavdelingene.
måte.

2 Sørge for at alle rutiner og metoder i forhold Avdelingsleder
til sikring av grunnleggende behov er kjent og
ben ttes i raksis.

3 Veilede ansatte på avdelingen i arbeidet med Avdelingsleder
metodene/rutinene metoder i forhold ttil
sikrin av runnle ende behov

4 Sørge for jevnlig opplæring/repetisjon i Avdelingsleder
metodene/rutinene i forhold til sikring av
grunnleggende behov, i form av
internundervisning og undervisning på
avdelingsmøter.

5 Melde awik, når det er avvik i tjenesten i Ansatte
forhold til grunnleggende behov (Eget
avvikssk'ema vedr. grunnleggende behov

G. REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

7. Vedlegg
:Ingen
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HENS1KT
Prosedyren skal sikre at internavdelingene i OKF tildeler den enkelte beboer en fast
primærkontakt og sekundærkontakt.
Målet med primærkontaktsystemet er at OKFs beboere skal oppleve trygghet, forutsigbarhet
og kontinultet i tjenesten, ved at de har en fast kontaktperson å forholde seg tiL

OMFANG
Alle beboere i sykehjem i OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør/institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder og primærkontakt.

DEFINISJONER

4.1 Primærkontakt
Primærkontakt utpekes av avdelingsleder og har hovedansvar for å planlegge og evaluere at
faktisk pleie til den enkelte er lik den avtalte pleie i kvalitetsplan eller pleieplan/tiltaksplan og
for at beboeren får dekket sine grunnleggende behov.

Primærkontakten skal ha hovedansvar for sin(e) primærbeboer(er) .Primærkontakten skal
observere beboerens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige tilstand og utøve pleie ut fra
dette. Ut fra dette skal primærkontakten også vurdere og evt. oppdatere, kvalitetsplaner,
tiltaksplanen(pleieplanen). Primærkontakten skal også fungere som kontaktperson for
pårørende.
Primærkontaktens ansvarsområde er i detalj beskrevet i vedlegg 7.1: Primærkontaktens
oppgaver.

4.2 Sekundærkontakt
Alle beboere har også en sekundærkontakt. Sekundærkontakten skal ivareta
primærkontaktens oppgaver, når primærkontakten ikke er tilstede.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godk3ent av:

Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektØr
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010
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Dato: 01.06.2010 Filnavn:

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
1 	 Tildele primærkontakt før mottak av ny bruker Avdefingsleder

og informere ny beboer/pårørende skriftlig om
hvem som er den faste rimærkontakten.

2 Primærkontakt må gjøres kjent med at all Avdefingsteder
dokumentasjon er et juridisk, offentlig
dokument.

3 Primærkontakten skal ivareta alle Primærkontakt
områder/oppgaver beskrevet i vedlegg 7.1:
"Primærkontaktens oppgaver" - en nærmere
beskrivelse.

4 Evaluere ukentlig om  avtalt  Primærkontakt
pleie/omsorg/aktiviteter i kvalitetsplan og

leie lan/tiltaks lan faktisk blir itt
5 Ra ortere avvik til avdelin sleder Primærkontakt

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Vedlegg nr.1: Primærkontaktens oppgaver - en nærmere beskrivelse



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

KAP. 7.1 VEDLEGG NR.1: PRIMÆRKONTAKTENS OPPGAVER -
En nærmere beskrivelse.

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 06.11.2012
BEHOV MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.1 FUNKSJON SOM
PRIMÆRKONTAKT
Versjon nr: 2 Side 1 av 1
Dato: 06.11.2012 Fitnavn:

7.1. Før beboeren/brukeren kommer
Nr.  Aktivitet:
1 Gå igjennom data om beboeren, evt. oppsøke/fremskaffe

informas'on hvis det ikke har kommet til internavdelin en.

2 Klargjøre rommet for ankomst. Det innebærer:
Se til at rommet er "rundvasket".
Re sengen.
Merk rommet med navnskilt.

3 Klar 'ør alle dokumenter.
4 Melde fra til rese s'onen, som 1 er inn i gerica.

7.2 Ankomstda en:
Nr. Aktivitet:
1 Ta imot beboeren.
2 F II ut dokumentas'on o innkomstra ort.
3 Gi besk.ed til le en om n beboer.
4 Meld n beboer til rese s-onen.
5 Gjennomføre (hvis mulig) en førstegangssamtale med

beboer hvor informas'on om stedet o o holdet is.
6 Hvis pårørende ikke allerede er med, ta kontakt med

pårørende for å informere om at beboer har kommet.
Informer også pårørende om at beboer evt. de pårørende
må utnevne en hovedpårørende som GOF skal forholde seg
til. Avtal første an ssamtale med årørende.
Legg til rette for merking av tøy.

8 Vær behjelpe1ig med det som evt. er ønskefig, og følg
beboeren ekstra o de nærmeste da ene.

Ansvarli /utføres av:
Primærkontakten.

Primærkontakten.

Primærkontakten.s ke leier
Primærkontakten.

Ansvarli tutføres av:
Primærkontakten.
Primærkontakten.
Primærkontakten.
Primærkontakten.
Primærkontakten.

Primærkontakten /ansvarlig
sykepleier

Primærkontakten.
Primærkontakten.

7.3 Under o holdet:
Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
1 DOKUMENTASJON: Primærkontakten.

Skriv kvalitetsplan, og pleieplan/tiltaksplan i samarbeid
med beboeren, evt. pårørende, og senest innen 14. dager
etter innkomst.
Oppdater pleieplan/tiltaksplan og kvalitetsplan jevnlig,
minimum hver 3. måned hvis det ikke er endringer.
Sørg for at all syke leledokumentas'on er tilstede.

Utarbeidet av:
Tove 11 Larsson
Avd.dir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av: Godkjent av:
Jane Bredby Styret
Direktør
Dato: 06.11.2012 Dato: 16.03.2010



Kap: 7 IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 06.112012
MED METODEBESKRIVELSER
Underka : 7.1 FUNKSJON SOM PRIMÆRKONTAKT
Versjon nr: 2 Side 2 av 3
Dato: 06.11.2012 Filnavn:

2 SIKRE GRUNNLEGGENDE BEHOV: Primærkontakten.
Du skal ha kontakt med dine primærpasienter hver gang
du er på vakt,
Du skal observere beboerens tilstand fysisk, psykisk,
åndelig og sosialt, og utøve omsorg og pleie ut i fra disse
observasjonene. Disse observasjonene krever evt.
oppdatering av pleieplan.
Du skal forsikre deg om at alle grunnleggende behov
dekkes ut i fra alle metodebeskrivelsene i ka .8.

3 PERSONLIG HYGIENE: Du som primærkontakt har ansvar for at Primærkontakten.
beboeren mottar tilstrekkelig hjelp og veiledning til:

Personlig hygiene
På- og avkledning
Dusjing med hårvask/ hårstell
Barbering
Tann- og munnhulestell
Neglklipp
Toalettbesøk, og evt, bleier og/eller medisinsk oppfølging.
Evt. hjelp til sminke

4 KLÆR OG TOALE I I ARTIKLER:
Påse at beboeren har de klær han trenger, og at de er
hele, rene og merket.
Evt. hjelpe beboeren med innkjøp av klær, evt. etter avtale
med pårørende.
Påse at beboeren har tilstrekkelig med toalettartikler, og
bistå med å handle nytt ved behov.
Holde orden i beboerens klær og toalettartikler .Navne tøy

Primærkontakten.

5 VÆSKE, ERNÆRING OG VEKT: Primærkontakten,
Følge opp og observere beboerens næringsvaner, og sørge
for oppdaterte kostlister,
Følge opp beboerens væskeinntak, og melde fra til
sykepleierilege ved for lite væskeinntak.
Følge opp evt. forandringer i næringsinntak, og sørge for
at beboeren får servert det han vil ha/liker.
Føl e o at beboeren blir veid 1. an r. måned.

6 AKTIVITETER / PSYKOSOSIALE BEHOV: Primærkontakten /
Følge opp det beboeren ønsker slik at han/hun kan delta avdelingsleder.
på fellesaktiviteter på internavdelingen og
fellesarrangementer på sykehjemmet.
Samarbeide med pårørende for å gi beboeren et tilbud
som gjenspeiler beboerens tidligere interesser/hobbyer
osv.
Sørge for at beboeren får kommet seg tilstrekkelig ut i frisk
luft, alt etter beborens helsetilstand og ønsker.
Individuelle samtaler og aktiviteter,

7 TIMEAVTALER / BESTILLINGER: Primærkontakten.
Bestille, følge og evt. hjelpe med betaling av frisør,
fotpleier, tannlege, optiker, timeavtaler i
spesialisthelsetjenesten eller andre avtaler beboeren måtte
Ønske.
Bestille hjelpemidler som beboeren måtte trenge, gjennom
ergoterapeut/fysieterapeut.



Kap: 7 IVARETAKEISE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 06.11.2012
MED METODEBESKRIVELSER
Underka : 7.1 FUNKSJON SOM PRIMÆRKONTAKT
Versjon nr: 2 Side 3 av 3
Dato: 06.11.2012 Filnavn:

8 BEBOERENS ROM Primærkontakten.
Rydde og holde orden på beboerens rom. Det innebærer
blant annet å rydde, følge opp sengetøyet, vanne
blomster, holde orden i skuffer og skap osv.
Evt. tørke støv på beboerens rom hvis det er rutinen på
internavdelingen.
Melde fra til miljøarbeider hvis noe må gjøres i forhold til
renhold.

9 BEBOERENS ØKONOMI Primærkontakten /
Hjelpe beboeren med å opprette bankkonto, hvis det er avdelingsleder
ønskelig.
Bidra til at beboer får opprettet hjelpeverge, hvis det er
nødvendig.

10 PÅRØRENDEKONTAKT (der det er aktuelt) Primærkontakten/sykepleier
Gjennomføre førstegangssamtale og oppfølgingssamtale
etter 3 måneder, med pårørende evt. i samarbeid med
avdelingsleder.
Holde mnd kontakt med pårørende, og oppdatere de om
beboerens tilstand.
Ta kontakt med pårørende når de er på internavdelingen.
Informere pårørende etter avtale, ved endringer i
beboerens helsetilstand.

11 BEBOERENS FØDSELSDAG, OG ANDRE MERKEDAGER/HØYTIDER Primærkontakten.
Følge opp at beboerens fødselsdag blir feiret/markert, og
bestill kake hvis det er ønskelig.
Sørg for at beboeren får hjelp til å forberede seg til å
markere høytider med tanke på bekledning, pynting av
rom, innkjøp av gaver osv.

5.4 Ved avreise, fl in eller bort an :
Nr. Aktivitet:
1 Bistå beboeren o evt. årørende å en best muli måte.
2 Sør for at eiendeler blir akket o viderelevert.
3 Sørg for at dokumentasjon blir samlet, og viderelevert

s ke leier/le en.
4 Ved bort an delta å bisettelse/seremoni hvis mulig.

Ansvarli /utføres av:
Primærkontakten.
Primærkontakten.
Primærkontakten.

Primærkontakten.

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.2. SIKRE UTARBEIDING AV KVALITETSPLAN

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 28.01.2013
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.2 SIKRE UTARBEIDING AV
KVALITETSPLANER
Versjon nr: 3 Side  1  av 2
Dato: 28.01.2013 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at det utarbeides enhetlige kvalitetsplaner i OKFs avdelinger i samsvar
med godkjent mal for slike planer og innen vedtatte frister for utarbeiding av slike planer.
Prosedyren skal være et viktig verktøy for å tilfredstille krav, forventninger og behov knyttet
opp mot den enkelte beboer.
Prosedyren skal sikre at det i OKFs kvalitetsplaner praktiseres som standard, at utarbeidet
kvaHtetspian vurderes og evalueres hver tredje måned.

OMFANG
Omfatter alle brukere av OKF-avdefingenes tjeneste.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef. .

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder, beboers primærkontakt.
Primærkontakt er ansvarlig for at innholdet i kvalitetsplan følges opp og at kvalitetsplan
ajourføres.

DEFINISJONER
4.1 KvaHtetsplan

en personlig og individuell plan, som beskriver en rekke utvalgte områder av de
grunnleggende behov og er et verktøy for å tHfredstile, krav, forventninger og behov
knyttet opp mot den enkelte beboer.

en utdyping av vedtaket om tildeling av pleie- og omsorgstjenester. Skal beskrive
ansvars- og oppgavefordelingen mellom pleie- og omsorgstjenesten og beboeren (evt.
pårørende/verge). Kvalitetsplan skal sikre beboernes medvirkning i beslutninger som
angår deres liv og livskvalitet.
Kvalitetsplan skal utarb&des for alle brukere i sykehjem og være utarbeidet innen to uker
etter innkomst, og skal signeres av primærkontakt og beboeren, evt. pårørende ved
behov.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Redigert t av:
Tove H LarssonJane BredbyAnne Gry Kolstad
Avd.dirDirektørKvalitetssjef
Dato: 01,06.2010Dato:30.06.2012Dato: 28.01.2013



Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Uncierkap: 7.2 SIKRE UTARBEIDING AV
KVALITETSPLAN
Versjon nr: 3
Dato: 28.01.2013

Revidert dato: 28.01.2013

Side 2 av 2
Filnavn:

FREMGANGSMATE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet:

Bruk av kvalitetsplan skal være implementert
på den respektive internavdeling og
nødvendi o lærin skal være itt.

2 Vellede ansatte på tjenestestedet i arbeidet
med kvalitets fan
Kvalitetsplan skal utarbeides sammen med ny
beboer innen fastsatte frister fra innkomst.
Pårørende skal trekkes inn hvis beboer ikke
kan ivareta sine egne interesser.
- kvalitetsplanen skal signeres av

rimærkontakt beboer evt. årørende.
4. Kvalitetsplanen skal evalueres hver 6. mnd

sammen med beboer (oftere ved endring
omsor sbehov elter hvis ønskeli .

5 Kvalitetsplan skal være titgjengelig på
avdelingens vaktrom, i tilfene strømbrudd.

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Nr. i Mal for utarbeiding av kvalitetsplan

Ansvarii /utføres av:
Avdelingsleder

Avdelingsleder, undervisningsansvarlig

Primærkontakt

Primærkantakt

Primærkontakt

Utarbeidet av:
Tove H larsson
Avd.dir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
)ane Bredby
Direktør
Dato:30.06.2012

Redigert t av:
Anne Gry Kolstad
Kvalitetssjef
Dato: 28.01.2013



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

VEDLEGG I TIL PROSEDYRE: 7.2 KVALITETSPLAN

KVALITETSPLAN FOR BEBOERE SOM SKAL HA
LANGTIDSOPPHOLD PÅ SYKEHJEM I OKF

NAVN:

FØDT:

HJEMMEADRESSE:

PÅRØRENDE i (hovedkontakt):

ADRESSE OG TLF NUMMER:

PÅRØRENDE 2:

ADRESSE OG TLF NUMMER:

PÅRØRENDE 3:

ADRESSE OG TLF NUMMER:

HJELPEVERGE / VERGE:

ADRESSE OG TLF NUMMER:

BLOKK / POST / ROM:

MIN PRIMÆRKONTAKT:

HOVEDMÅLSL I i ING MED OPPHOLDET:

Revidert januar 2013



FYSISK OMSORG

3EG ØNSKER GRUNDIG INFORMASJON OM

EGEN MEDISINSK SITUAS3ON 3A NEI

PÅRØRENDE SKAL FÅ SAMME INFORMAS3ON 3A NEI

I TILFELLE, TIL PÅRØRENDE I? 3A NEI

VED ALVORLIG SYKDOM / SVEKKELSE

ØNSKER 3EG AKTIV MEDISINSK BEHANDLING 3A NEI

NÆREME UTDYPELSE:

SKAL LEGEN ALENE BESTEMME DEITE 3A NEI

SKAL PÅRØRENDE VÆRE  MED  I AVGJØRELSEN 3A NEI

SPESIELLE ØNSKER VEDRØRENDE SMERTELINDRING:



HYGIENE

HVOR OFTE ØNSKER DU Å DUSJE

HVOR OFTE ØNSKER DU Å VASKEDEG?

HVOR OFTE ØNSKER DU Å VASKE HÅRET?

ANDRE SPESEILLE ØNSKER VEDR

PERSONLIG HYGIENE

ANDELIGE BEHOV

JEG ØNSKER Å  SNAKKE MED PERSONALET OM

ÅNDELIGE BEHOV 3A NEI

JEG ØNSKER Å DELTA PÅ F.EKS GUDSTJENESTER JA NEI

JEG TRENGER HJELP TIL Å FÅ DEKKET MINE

ÅNDELIGE BEHOV JA NEI

I TILFELLE JA, AV HVEM:

ANDRE SPESIELLE ØNSKER LBEHOV



BOFORHOLD

3EG ØNSKER NØKKEL TIL EGET ROM 3A NEI

JEG ØNSKER NAVNSKILT PÅ DØRA 3A NEI

3EG ØNSKER NAVNET varr PÅ TAVLE

I RESEPS3ONEN 3A NEI

JEG ØNSKER PRIVATE MØBLER PÅ ROMMET 3A NEI

I TILFELLE 3A, HVILKE

AMMERUDLUNDEN ER IKKE ANSVARLIG FOR PRIVATE MØBLER ELLER ANDRE

VERDISAKER SOM TAS MED TIL SYKEHJEMMET

JEG ØNSKER JEVNLIG:

FOTPLEIE

HVIS 3A, HVOR OFTE?

3A NEI

FRISØR

HVIS 3A, HVOR OFTE?

3ANEI

TANNBEHANDLING 3A NEI

HVIS 3A, HVOR OFTE?

(FYLLE UT EGET SKJEMA I TILLEGG)

VURDERING AV ERGOTERAPEUT 3A NEI

VURDERING AV FYSIOTERAPEUT 3A NEI



DAGLIGE RUTINER

ØNSKER DU HVERDAGEN ANNERLEDES ENN VET VANL1GE"ER DET BARE Å SI

rFRA - VI ER HER FOR OIN SKYLD!

JEG ØNSKER Å BLI TILTALT PÅ FØLGENDE MÅTE:

MATALLERGIER? JA NEI

HVIS 3A, HVILKE ALLERGIER:

3EG ØNSKER Å SPISE FORKOST CA KL

JEG LIKER Å SPISE FØLGENDE TIL FROKOST:

JEG ØNSKER Å SPISE AFTENS CA KL

JEG LIKER Å SPISE FØLGENDETIL AFTENS:

3EG ØNSKER Å SPISE SAMMEN MED ANDRE PÅ ROMMET

JEG ØNSKER Å STÅ OPP CA KL:

3EG ØNSKER Å LEGGE MED CA KL:

3EG ØNSKER Å HVILE I LØPET AV DAGEN CA KL:

3EG ØNSKER EGEN AKTIVITETSPLAN JA NEI

JEG ØNSKER Å DELTA PÅ FELLESAKTIVITETER PÅ HUSET 3A NEI

JEG ØNSKER Å DELTA PÅ AKTIVITETER PÅ AVDELINGEN JA NEI

AKTIVITETER SOM 3EG ØNSKER Å DELTA PÅ:

3EG TILLATER AT EVENTUELLE BILDER AV MEG BLIR

PUBLISERT I F.EKS LOKALAVISA 3A NEI



MINE PÅRØRENDE TAR SEG AV FØLGENDE

SKAFFE MØBLER / ANNET INVENTAR 3A NEI

SØRGER FOR MERKING AV TØY 3A NEI

SØRGER FOR NYTI", PASSENDE TØY 3A NEI

SØRGER FOR TOALETrARTIKLER 3A NEI

VERDISAKER / ØKONOMI JA NEI

KVALITETSPLANEN ER UTARBEIDET AV BEBOER:

PÅRØRENDE, EVENT VERGE:

MIN PRIMÆRKONTAKT:

DET  ER  AVTALT PÅRØRENDESAMTALE DATO:

JEG ØNSKER Å DELTA PÅ PÅRØRENDESAMTALEN JA NEI

STED, DATO:

KVALITETSPLANEN EVALUERES TO GANGER ÅRLIG

DATO FOR NESTE EVALUERING ER:

KVALITETSPLANEN OPPBEVARES I JOURNALEN



FOR ANNEN INFORMAWON HENVISES DET TIL VELKOMSTHEFTET

VI ØNSKER AT DU FYLLER UT SIOEMAET I3EBOERS LIVSHISTORIE:

HVERT MENNESKE HAR SIN PERSONLIGE HISTORIE. MANGE SOM HAR LEVD

ET LANGT LIV HAR OFTE MYE Å FORTELLE, MEN NOEN GANGER KAN DETrE

VÆRE VANSKELIG KANSKJE PÅ  GRUNN AV NEDSA1T  HUKOMMELSE, AFASI

(VANSKELIGHETER MED Å FINNE OG FORSTÅ ORD), NEDSATI- HØRSEL ELLER

ANNET.

DETTE SKJEMAET ER MENT Å VÆRE EN HJELPENDE HÅND SLIK AT VI I

OMSORG OSLO KF KAN BLI BEST MULIG  10ENT MED DIN PERSONLIGE

HISTORIE,

DENNE INFORMASJONEN VIL GI OSS STØRRE MULIGHET TIL Å

TILRETTELEGGE OMSORGEN PÅ EN BEST MULIG MÅTE FOR HVER ENKELT

Dato:

Signatur:



Vedlegg Nr.2 Kvalitetsplan korttidsopphold

Oslo Kommune Omsorg Oslo KF

Oppdatert dato• 


KORTTIDSOPPHOLD
KVALITETSPLÅN FOR: Navir 


Person nr. 

MÅL FOR OPPHOLDET:

Hvis tiltaleformen er annet enn du og fornavxr 


HYGIENISKEFORHOLD:
Hyppighet dusj• 


Ønsker time hos frisør (egenbetaling). 


Ønsker time hos fotpleier (egenbetaling) 


Anner 


DØGNRYTME:
Stå opp når.  Til sengs når 

Spisetider: Frokost kl 	 evnt. melloramåltid

Middag Id   Kvelds kl 	 evnt. mellommåltidLi
Spesielle ønsker 

Liker ikke, evt. allergier 

Måltidene ønskes inntatt: Felles Li På rommet Li

SOSIALE/KULTURELLE/ÅNDELIGE/FYSISKE
ØNSKER. 

HOBBY/INTERESSER. 


Delta på aktiviteter på avdelingenD Delta på fellesaktiviteter på husetCji
Liker å delta på aktiviteter som. 

Liker ikke aktiviteter som. 


PRIVATLIV:
Eget navnskilt: Ja Li Nei Ci Egen nøkkel: Ja Li Nei 1=1

Egen TV: L)

Avisabonnement-  TT-kort: Rødt Li Blått C1

Oslo,

Beboer/eventuelt pårørende Primærkontakt
Tiltaksplan skal skrives senest dagen etter innkomst



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.3 SIKRE UTARBEIDING AV TILTAKSPLANER (PLEIEPLAN)

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 04.102012
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.3 SIKRE UTARBEIDING AV
TILTAKSPLAN/PLEIEPLAN
Versjon nr: 2 Side i av 2
Dato: 04.10.2012 Filnavn:

HENS1KT
Prosedyren skal sikre at det utarbeides tiltaksplan i Gerica for hver enkelt beboer som får
lenester fra OKFs avdelinger.

Prosedyren skal sikre at tiltaksplanen/pleieplanen fanger opp myndighetskrav, kravene i
kontrakten med oppdragsgiver og at andre kvalitetskrav, samtidig som brukerens
grunnleggende behov og interesser blir ivaretatt.

OMFANG
Prosedyren omfatter alle beboere og skal følges av alle ansatte som har kontakt med beboer
i den daglige pleie og omsorg. Alle brukere skal ha individuell pleieplan/tiltakspian.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder og primærkontakt

DEFINISMNER

4.1 Tiltaksplan i Gerica
KarUegge beboerens funksjonsnivå og behov for bistand.
Bygger på opplysninger fra annen dokumentasjon (epikrise fra sykehus/rapport fra
hjemmesykepleie/dokumentasjon fra andre sykehjem, kvalitetsplanen osv) samt
observasjoner de første to uker og skal beskrive hvordan brukerens individuelle
grunnleggende behov skal dekkes. Tiltakspian skal kartlegge forhold rundt eller ved den
enkelte bruker som har betydning for pleien, definere mål for pleien, skissere tiltak og
evaluere tiltakene fortløpende i henhold til mål.

Tiltaksplan/ Pleieplan
På papirversjon utarbeidet der Gerica ikke er tilgjengelig/innført.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H Larsson3ane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010



Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.3 SIKRE UTARBEIDING AV
TILTAKSPLAN/PLEIEPLAN
Versjon nr: 2
Dato: 04.10,2012

Revidert dato: 04.10.2012

Side 2 av 2
Filnavn:

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr.  Aktivitet: Ansvarti jutføres av:
1 0lærini utarbeidelse av tiltaks lan i Gerica. Avdelin sleder
2 Opplæring i utarbeidelse av pleieplan der Avdelingsleder




Gerica ikke er til 'en eR.




2 Tiltaksplan (pleieplan) skal være etablert innen Primærkontakt

3

14 dager etter innskriving. Kartlegge
funksjonsnivå, tiltak, gjennomføring, tverrfaglig
samarbeid .m.m,
Etablere samarbeid med pårørende der det er Primærkontakt




Ønskell Jnødvendi




4 Sjekke at avtalt tjenestekvalitet faktisk blir
levert beboeren. Ved avvik tiverksett tiltak.

Primærkontakt

5 Evaluere tiltaksplanen hver 3. måned eller
oftere hvis beboerens tilstand endres

Primærkontakt

6 Kontrollere kvaliteten på internavdelingens Avdelingsleder, ansvarlig sykepleier




,dokumentas'on i tiltaks lan m.v




7 IPLOS -re istrerini Gerica 2.an err. år. Avdelin sleder, ansvarlis ke leier

REFERANSER
6.1. Lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen

•



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 7.4 SIKRE MO1TAK AV NY BEBOER

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 25.01.2013
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.4 SIKRE MOTTAK AV NY
BEBOER

Versjon nr: 2 Side 1 av 2
Dato: 25.01.2013 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at ny beboer blir mottatt med respekt og profesjonell serviceholdning
fra OKFsansatte.
Prosedyren skal sikre at nødvendig informasjon/dokumentasjon er mottatt via Gerica, så som

skriftlig vedtak ledsaget av epikrise/sykepleierrapport/ og evt. planer fra hjemmetjenesten
hvis sykehjemsinnleggelse fra hjemmet.

Pårørendesamarbeid i forbindelse med mottak er beskrevet i kap 9.

OMFANG
Gjelder alle nye beboere i avdelingene og omfatter bådeforberedelse, selve oppmøtedagen
og oppfølging den første tiden.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder og primærkontakt

4, DEFINISIONER
Ingen

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet: Ansvarti /utføres av:
1 Det skal avtales tidspunkt for rnottak av ny Avdelingssykepleier

behoer og avtales hvem det er som er
ansvarlig for mottakelsen. Resepsjon skal
informeres om hvem det er som skal tas imot
hvor og av hvem. Den som tar imot skal ha
fri 'ort tid til mottakelsen.

2 Klargjøring av mottak skal være: Sykepleier, primærkontakt
Nødvendige papirer
Merking av rom, skap etc.
Tilrettelegge for merking av tøy og
eiendeler
Klar «øre rommet

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Revidert av:
Tove H LarssonJane BredbyAnne Gry Kolstad
Avd.dirDirektør Kvalitetssjef

Dato: 01.06.2010Dato: 01.062010Dato: 25.01.2013



Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV ReMert dato: 25.01.2013
MED FAGLIGE METWEBESKRIVELSER
Underka : 7.4 SIKR MOTTAK AV NY BRUKER
Versjon nr: 2 Side 2 av 2
Dato: 25.01.2013 Filnavn:

3 Ansatt skal gjøre seg kjent med de papirer som
føl er beboer.

4 Beboers ankomst skal meldes fra resepsjon og
sykepleier/primeerkontakt henter beboer opp til
avdelin vises rom o h'el es tiltrette.
Innkomstrapport skal fyiles ut og papirer ifht.
beboer påbegynnes. Her skal det synliggjøres
og sikres beboerens grunnleggende behov, slik
at dette blir ivaretatt på en god måte også for
tiltaks lan er å lass.

6 Informasjon skal gis til beboer/pårørende om
OKF og avdeling. Omfanget av informasjon må
vurderes ut fra den enkelte beboers evne til å
motta o forstå informas'onen.

7 Det skal 'ennomføre innkomstsamtale.
8 Det skal legges tilrette for en så smidig

overgang fra annen bolig/sykehus som mulig
ved å være tilstede o bruke od tid.

9 Det skal legges tilrette for at beboer skal få
med seg private eiendeler/møbler. Det skal
samarbeides med  årørende.

Sykepleier, pr(mærkontakt

Resepsjon, sykepleier, primærkontakt

Sykepleier, primærkontakt

Sykepteler, primærkontakt

Avdelin ss ke leier
Sykepleier, primærkontakt

Sykepleier, primærkontakt

REFERANSER
6.1 lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr, Kap.4.

VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.5 SIKRE RESPEKT FOR BEBOER/ BRUKER

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 01.06.2010
BEHOV MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.5 SIKRE RESPEKT FOR
BEBOER/BRUKER
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Fitnavn:

HENSIKT
Sikre at bruker/beboer møtes med respekt og likeverdighet fra OKFs ansatte uansett
diagnose, funksjonsnivå, hudfarge, relig!on/livssyn, språk, seksuell legning eller politiske
ho!dninger.

2,  OMFANG
Prosedyren skal  følges  av alle ansatte og gjelder alle beboere/brukere.

ANSVAR
3,1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Den enkefte medarbeider har ansvar for å følge prosedyren

DEFINISMNER
Ingen

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:

Følge opp beboernes/brukerens egne ønsker, Alle ansatte.
se kvalitets- o tiltaks lan lele lan

2 Systematisk oppleering av ansatte i etikk, Linjeledelsen
servicehofdning, profesjonalitet og alminnelfg
høflighet. Punkt i medarbeidersamtalen.

3 Utvise varsomhet dersom man må overta Alle ansatte
funksjoner som følge av sviktendeegenomsorg
for eksem el unngå bk3ttleg ing understel

4 Ikke være fordømmende verbalt eller non- Alle  ansatte
verbalt (for eksempel ved sviktende sosial
adferd annen kultur m.v.

5 Opptre profesjonelt i forholdet mellom egne, Afle ansatte
private verdier/preferanser og
beboernes/brukerens verder/preferanser.
Forholde seg politisk og refigføst nøytraft og
vise respekt for den enkelte beboers/brukers
verdiforankring.

Utarbeidet av:Gjennorngått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato:01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010



Kap: 7 IVARETAKELSE AV GUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 01.06.2010
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
URderka : 7.5 S1KRE RESPEICT FOR BEBOER/BRUKER
Versjon nr: 1 SIde 2 av 2
Deto: 01.062010 Filnavn:

6 Overholde taushetsplikt i samsvar med
underskrevet erklæring

Alle ansatte

7 Legge til rette for at beboer så langt det lar seg
g"øre fårraktisere sin reli lon hvis ønskeli

Alle ansatte

8 Sikre tolketjeneste ved behov Primærkontakt

9 Innforrnere om klagerett/ tilsynsordninger Primærkontakt

10 Beboeren skal oppleve at deres behov for hjelp
forstås og løses i samsvar med egne
forventnin er.

Al!e ansatte

11 At valg av tilnærmingsmåter er hensiktsmessig
for å finne best muliløsnin .

Alle ansatte

REFERANSER
6.1 Lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen



Hoflighetsregler
Hvordan vi som ansatte i Omsorg Oslo KF opptrer i møte med våre
beboere

Glem aldri at beboerne er sjefen i eget liv
Hos oss tiltaler vi beboerne høflig i den formen beboeren
ønsker. Når beboeren vil tiltales med De og etternavn så skal
beboeren tHtales slik
Hos oss banker vi alltid på døren til beboeren før vi går inn
Hos oss tilstreber vi så raskt som mulig å ta kontakt når
beboeren ønsker kontakt

Hos oss prater vi ikke over hodet på beboeren om forhold som
angår han/henne

Hos oss bestreber vi oss til å være imøtekommende
Hos oss vil vi tilstrebe oss på å ta hensyn til beboernes
ønsker

Hos oss er det en selvfølge å opptre med diskresjon
Hos oss er det en selvfølge å informere beboeren om forhold
som angår han/henne

Hos oss er det en selvfølge å respektere beboerens behov for

privatliv



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.6 SIKRE FORUTSIGBARHET OG TRYGGHET FOR BEBOER
Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV MED Revidert dato: 09.10.2012
FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.6 SIKRE FORUTSIGBARHET OG TRYGGHET FOR
BEBOER
Versjon nr: 2 Side 1 av  1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Sikre leveransedyktighet i OKF-avdelingers tjenester og dermed forutsigbarhet og trygghet
for beboere tjenestetilbudet.

OMFANG
Prosedyren omfatter alle ansatte og gjelder alle brukerefbeboere.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef,avdelingsleder
3.2 Hovedansvar for handling
Den enkeite medarbeider.

DEFINISIONER
4.1 Leveransedyktighet
Evne tii å levere en avtalt ytelse til rett tid og med avtalt kvalitet.

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet:
1 Følge opp vedtaket gjennom utarbeiding av kvalitetsplan

og tiltaksplan for tjenestene som skal gis bruker, se 7.2
o 7.3. Levere "eneste i samsvar med dette.

2 Følge tiltaksplanen (pleleplanen) slik at hver enkelt ansatt
yter den pleie/omsorg, til avtalte tider og på avtalt sted.
Gi beskjed før avtalt tidspunkt hvis en inngått avtale
likevel må b es av "enestestedet.

3 Daglig informasjon og lett synlig informasjonsmateriell
Bredt aktivitets og kulturtilbud med valgfrie aktiviteter

hver dag. Innkomst: Velkomstsamtale, ny samtale etter
14 dager og 3 mnd se prosedyre 9,3. Faste dager for
legevisitt. Daglig tett oppfølging av kvalifisert
helsepersonell. Kontinultet med primær/sekundær
kontakt. Individuelt tilpasset mat og måltider
Personale som bryr seg om og viser trygghet og respekt,
blant annet ved kort responstid når beboere trykker på
alarmen

Ansvarli Jutføres av:
Primærkontakt samt øvrige ansatte
som leverer tjeneste til beboer

Alle ansatte

Primærkontakt samt øvrige ansatte
som leverer tjeneste til beboer

REFERANSER
6.1 Lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen

Utarbeidet av:
Tove H Larsson
Avd.dir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 01.06.2010

Godkjent av:
Styret

Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.7 SIKRE IVARETAKELSE AV BEBOERS EGENOMSORG

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 01.06.2010
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.7 SIKRE IVARETAKELSE AV
BRUKERS EGENOMSORG
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Sikre at OKFs ansatte gir beboere mulighet til selvstendighet og mestring av eget
liv/egenomsorg ut ifra de ressurser/ferdigheter de har.

OMFANG
Proseclyren skal følges av alle ansatte og gjelder for alle beboere av OKFs tjenester.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Den enkelte medarbeider har ansvar for å følge prosedyren.

4..  DEFINISJIONER
4.1. Egenomsorg
Egenomsorg er de aktiviteter beboeren selv tar initiativ til, og utfører på egne vegne for å
oppretthdde liv, helse og velvære.

4.2. Rehabilitering
Rehabilitering har som formål å reetabfere høyest mulig funksjonsevne til livskvafitet. For de
fleste betyr dette å kunne klare seg selv, ivareta eksisterende ressurser hos seg selv,

5. FREMGANGSMATE OG ARBEID FORDELING
Aleti r,Wet; • Ansvarti jutføres av:
Kartlegging av: Primærkontakt i samarbeid med andre

Beboers motivasjon tverrfagitige medarbeidere.
Beboers egenomsorgsevne
Bebov for ADL trening
Behov for tverrfaglig arbeid
Hvordan gjennomføre målrettet arbeid
Behov for anskaffelse og bruk avtekniske-
og andre h'eti emidler.

2 Følge utarbeidet kvalitetsplan og Primærkontakt og alle ansatte som leverer
tiltaksplanfpleieplan, medsærlig vekt på det tjenester ttil beboeren.
brukeren selv er vurdert til å kunne g`2sre

Utarbetidetav:Gjennomgått av:Godkjent av;
Tove HLarsson3ane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato:16.03.2010



Kap: 7, IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 01.06.2010
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underka : 7.7 SIKRE IVARETAKELSE AV EGENOMSORG
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Flinavn:

3 Fokusere på ressurser og ikke begrensninger. Alle ansatte




Bruk tid, Gi ros motiver.




4

5

Sette realistiske mi sammen med beboer og
evt. dennesårØrende/ver e,
Sikre støttefunksioner,j.fr. kvatitetsplan og
tiltaks lanleie lan .

Primærkontakt og tverrfaglige medarbeidere

Primærkontakt

REFERANSER
6.1 AktueHe lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.8 SIKRE MUNNHYGIENE OG TANNBEHANDLING

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 09.10.2012
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.8 SIKRE MUNINHYGIENE OG
TANNBEHANDLING
Versjon nr: 2 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at beboere faktisk får tilpasset hjelp til daglig munnhygiene, og
nødvendig oppfølging fra tannlege/tannpleier som en del av OKFs tjenesteleveranse.

OMFANG
Prosedyren omfatter alle som utfører pleie og omfatter alle beboere.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder.

DEFINISJONER
Ingen.

FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet: Ansvarli Intrøres av:

Sørge for at prosedyren blir fulgt og at Avdelingsfeder
opplæring av ansatte blir itt

2 Tilrettelegge for tann- og munnhulestell Alle ansatte i pleien
minimum hver mor en o kveld.

3 Sørge for at alle nye beboere fyller ut følgende Primærkontakt
skjemaer: om nødvendig
tannbehandling", 'Tannhelseregistrering" og
"Tannhelse rosed re"

4 Sørge for at beboeren har det nødvendige Primærkontakten
utstyr for å få utført tilfredsstillende
munnhygiene (i spesielle tilfeller søke råd hos
tann leier

5 Beskrive i tiltaksplanen (pleieplanen) dersom Primærkontakten
pasienten har spesielle behov i forhold til
munnstell (f.eks. ved tannsykdommer,
infeksjoner i munnhule o.1.), tilnærmingsmåte
og behov for tilrettelegging, veiledning eller

rsonli h'eI .

Utarbeidet av:
Tove H larsson
Avd.dir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 01.06.2010

Godkjent av:
Styret

Dato: 16,03.2010



Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 09.10.2012
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap:  7.8 SIKRE MUNNHYGIENE OG
TANNBEHANDLING
Versjon nr: 2 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

6 Rapportere awik i forhold til avtalt kvalitet for Primærkontakten eller den som utfører
dette anliggendet iflg. tiltaksplanen. Prøve å munnstellet
finne årsaken tU avviket og igangsette tiltak for
å forhindre 'entakelse.

7 I samarbeid med tannpleier inkludere Avdelingsleder
munnsten i avdelingens internundervisning
minst en an i året

8 Melde tannlegebehov/ønsker til Avdelingsleder/primærkontakt
tannhelse 'enesten ved innkomst.

9 Informere om at  offent/ig tannhelseeneste  er Primærkontakt
gratis for beboere i sykehjem eller hatt vedtak
om b'emmes ke leie de siste 3 måneder

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen.



Oslo kommunen Ori«firg Oslo KF

Tilbud om nødvendig tannbehandling

Du som har regelmessig hjemmesykepleie eller bor på alders- eller sykehjem, kan få
tannbehandling i vår tannhelsetjeneste.

Tilbudet innebærer nødvendig tannbehandling og er gratis. Transport til
tannklinikken kan vi vanligvis ikke dekke.

Vennligst levér skjemaet tilbake til pleier.

Kryss av:

Ønsker tilbud Ønsker ikke tilbud

Teg samtykker i at tannhelsetjenesten får infoi basjon om min helsetilstand og
eventuell medisinbruk som har betydning for tannhelse og tannbehandling 	

Navn: Fødselsdato:

Adresse:

Dato: Underskrift

Dersom bruker  ØNSKER TILBUD  bes pleier opplyse om følgende ved  HENVISNING  til
Tannhelsetjenesten:

Distrikt/sone event.
s keftem/avdelin

Kontaktperson i pleie- og omsorgstjenesten:

Telefon til kontaktperson:



6. Prosed rer for kvalitet i leie- o omsor sfenesten:
Re istrerin av brukere:

Tannhelse kommer inn som et eget punkt under kartleggingen av nye
brukere (registreringsskjema).

Se i munnen!
Har brukeren egne tenner?
Har brukeren delproteser?
Har brukeren helproteser?
Er brukeren munntørr?
Sjekk munnslimhinnen røde, såre?

Lag ut i fra punkt 1 individuelle prosedyrer for daglig renhold
(prosedyreskjema).

Vurder så om Tannhelsetjenesten skal kontaktes (henvise til
tannpleier).

> Informasjon/opplæring i tannhelse for pleiepersoneH

Utføres regelmessig av tannhelsepersonell etter avtale med pleie- og
omsorgstjenesten i kommunene.



7. Tannhelsere istrerin

Navn: Fødselsdato:

Kryss av :

Egne tenner •

Delprotese

Helprotese (gebiss) ••
Munntørrhet

Slimhinneforandringer

Bør henvises til Tannhelsetjenesten :

Klarer munnsteil selv

Kommentarer

Dato:  Signatur:



8u Tannhelse rosed rer

IN avn: Fødselsdato:

Kr ss av

Tannpuss morgen og kveld :

Vanlig tannkrem :

Corsodyl skylling

Fluortablett morgen og kveld :

Ta ut og rengjør protese

Klarer munnstellet selv

Corsodylgel :

Dato:  Signatur:



Oslo kommune
Ornsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.9 TILSTREKKELIG OG N1ERINGSRIK KOST- måttidet

Kap: 7. GRUNNLEGGENDE BEHOV MED Revidert dato: 09.10.2012
FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.9 TILSTREKKELIG OG
NÆRINGSRIK KOST måltidet
Versjon nr: 2 Side 1 av 2
Dato: 01.062010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre forebyggelse av underernæring, ivareta individuelle behov for diett-
/spesialkost og sikre at beboere får dstrekkelig næring og væske i forhold til fysiologiske
behov. Maten skal være av god kvalitet og beboers ønsker om når og  hvor  måltidene skal
inntas, være styrende for tilretteleggingen av de forskjellige måltidene.

Prosedyren skal også sikre at de beboere som trenger dpassede hjelp fra OKFs ansatte, får
dette på en verdig måte, dvs, på en måte som ikke krenker den enkeites integritet og føleise
av egenverd. Dette inkluderer også nok tid og ro til å spise.

OMFANG
Prosedyren omfatter alle beboere av sykehjem. Også dagsenterbrukere

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

32 Hovedansvar for handling
Den enkelte medarbeider har ansvar for å følge prosedyren.

DEFINISIONER
4.1 Tiltaksplaner og egne kostlister/spisekort.
Er iister som beskriver hva hver enkelt beboer liker å spise, og drikke, til de forskjellige
måltidene. Beskriver også om beboeren skal ha maten spesielt bearbeidet, eiter om det er
behov for spesialkost. Spesielle ønsker, serveringsform.

4.2 Spesialkost
Mat som er for eksempel saltfri, laktoseredusert, lavt innhold av fett, uten svinekjøtt osv.

4.3 Drikkelister
lister som brukes hvor det er fare for dehydrering. Beskriver inntak av all væske.

4,4 Vektlister
Lister hvor det dokumenteres hver enkelt beboers vekt en gang pr. måned.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.062010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010



Kap: 7. GRUNNLEGGENDE BEHOV MED FAGLIGE Revidert dato: 09.10.2012
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.9 TILSTREKKELIG OG NÆRINGSRIK KOST

måltidet
Versjon nr: 2 Side 2 av 2
Dato: 01.06,2010 Filnavn:

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING FOR Å SIKRE TILSTREKKELIG OG
NIERINGSRIK KOST

Nr. Aktivitet:
1 Sørge for at erneeringsskjemaet (MNA) fylles ut for

alle nye beboere. Funnene følges opp i samarbeid
med le e

2 Tittaksplanen (pleiepJan) skal fylles ut med en
beskriveise av beboernes ønsker/behov ifht.
mat/drikke, inklusive hvor de forskjellige måltidene
ønskes å inntas, og om det er ønskelig med mat
utenom de faste tidene. Innhente opplysninger fra
årørende ved behov.

3 Sørge for at riktig og næringsrik mat og drikke
tilb s beboere i OKF-avdelin ene
Gi beboer riktig og tilpasset personhjelp til
måltidene Tr. individuell tiltaks lan/ leie lan.

5 Sikre at nødvendige hjelpemidler er tilstede slik at
beboer får brukt sine ressurser i matsituas'onen.
Sikre at det legges til rette for tilstrekkdig tid og ro
til å innta måltidet.

7 Sørge for at det er duker og blomster på bordet
ved midda småltidet.

8 Bruke forkle for ksøkkenarb&d under måltidet.
9 Sørge for at brukerne/beboerne får tilbud om påfyll

av mat o drikke.
10 Tilberedning og hygiene rundt måltidene skal

vektlegges. Dette utdypes ytterligere i IK-mat
internavdelin sk'økken.

11 Beboere veies ved innskriving og deretter en gang
i måneden

12 Underernærte henvises til legeundersøkelse for
videre vurderin av tiltak.

13 Beboere får tilbud om alternative middagstilbud.

14 Det skai alltid være minimum en tilstede i spisesal
ved servering av måltider. ( avhengig av størrelsen
å  ru en

Ansvarli Jutføres av:
Sykepleier/primærkontakt

Primærkontakt

Alle ansatte i internavdelingene

Alle ansatte som er i måltidssituasjoner.

Alle ansatte som er i måltidssituasjoner.

AJle ansatte som er i måltidssituasjoner.

Alle ansatte som er i måltidssituasjoner.

Alle ansatte som er i måltidssituas-oner.
Alle ansatte som er i måltidssituasjoner.

Alle medarbeidere

Primærkontakt

Primærkontakt

Kjøkkenansvarlig
finnk-ø er. Primærkontakt
Aile ansatte som er i måltidssituasjoner,

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.9 VEDLEGG NR, i MNA-SIGEMA OG ERNÆRINGSPLAN

Kap: 7. GRUNNLEGGENDE BEHOV MED Revidert dato: 29.10.2012
FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.9 TILSTREKKELIG OG
NÆRINGSRIK KOST måltidet
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 29.10.2012 Filnavn:

Nr. Aktivitet: Ansvarli ArtfØres av:
1 MNA-sk'emalles ut for afle beboere ved innkomst Primærkontakt
2 MNA-skjema fylles ut månedlig for beboere som er

underernært




3 Beboeren skal veies månedlig. Resultatet dokumenteres i Primærkontakt




Gerica




4 Le e os ke leier informeres Primærkontakt os ke leier
5 Kartlegge om beboerens medisiner bidrar tif

underernærin
Lege og sykepleier

6 Kartlegge mufig årsak til underernæring, og vurder om det
er mulfå sette iantiltak

Lege og sykepleier

7 Kontroller beboerens munn- og tannstatus. Vurder om
beboer har behov for tann leier o /eller tannle e

Sykepleier og primærkontakt

8 litarbeid  ernæringstiltak i tiltaksplanen i Gerica. Tiltakene
evalueres kontinuerli

Sykepleier og primærkontakt

9 Tilbernærin sdrikker kosttilskudd Le e, s ke leier orimærkontakt
10 Vurdere om det er behov for å kontakte ernærings siolog Le e os ke leier
11 Utarbeid ernærin s lan S ke leler
12 Ernæringsplan  bør inneholde:




Mål og tiltak for behandlingen Sykepleier




Beboerens energi- og væskebehov/inntak




Ordinert kost




Spesielle dietter og hensyn (f. eks allergier)




Beboers ønsker og matvaner




Antall måltider




Matvarer og drikkevarer




Porsjonsstørrelse




Tilrettelegging (f. eks konsistens, hjelp til å spise)




Spisemiljø




Hjelpemidler




Tidsangitt oppfølging




Evt. endrin er




Utarbeidet av:
Anne Gry Kolstad

Daro: 29.10.2012

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 29.10.2012



Nre-§tié
utrition
INSTITUTE

Mini Nutritional Assessment
MNA®

Etternavn: Fornavn : Kjønn : Dato:

Alder: Vekt, kg : Høyde, cm: ID-nurnmer:

13esvar undersøkelsen ved å fylle inn de riktIge poengslfferene. Bruk tallene fra hvert enkelt spørsmål og summer. Hvisoppnådd sum er 11 eller mindre på
vurdering del I, fortsett med vurderingen del Il for å kommefram til en gradering av emæringstilstanden.

I . • •

A Har matinntaket gått ned I løpet av de 3 siste  månedene pga
nedsatt appetitt, forcløyelsesprobtemer,  vanskeligheter  med  å
tygge eller svelge?

o = alvorlig nedsatt appetitt
moderat nedsatt appetitt

2 = ikke nedsatt appetitt

B Vekttap i løpet av de 3 siste månedene

0 = vekttap over 3 kg
1 = vet ikke
2 = vekttap mellom 1 og 3 kg
3 = ikke vekttap

C Mobilitet

0 = sengellggende/sitter i stol
1 = i stand til å gå ut av seng/stol, men går ikke ute
2 = går ute

D Har opplevd psykologisk stress eller akutt sykdom i løpet av de
3 siste månedene

0 = ja 2 = nei

E Neuropsykologiske lidelser

p = alvorlig demens eller depresjon

1 = mild demens
2 = ingen psykologiske lidelser

F kroppsmasseindeks (KMI) (vekt kg) / (høyde x høyde)

, 0 = KMI mindre enn 19
1 = KMI 19 til mindre  enn  21
2 = KMl2itilmindreenn23
3 = KMI 23 eller større

Undersøkelsesspoengsum vurdering, del 1
(sumtotal maks. 14 poeng)

12 poeng eller mer: Normal - ikke i faresonen - ikke nødvendlg å
gjennomføre vurderingen, del Il

11 poeng eller mindre: mulig underernæring - fullfør vuderingen, del Il

•
G Bor I égen bolig (ikke på alders/sykehJem eller sykehus)

1 ja 0 -= nel ri
H Bruker mer enn tre typer reseptbelagte medisiner pr dag

et  VgBas 0,1finars H, Abeilan G, et al.  Ovelview of the MNA". HIstary and Challenges. i  Nut
Health Aging 2006;10:456-465.

ttUbenstein 12, liarker JO, Salva A,GulgozY, Vellas 0.  ScreenIng for  UndernutritIon Ja
Genatric Practice: Developing the Short-Fom Mint Nutritional Assessapent (MNA-SF). J. Geront
200156.1:94366-377.

Guigozy.  The Mini-Nutritionol Assessrnent (MNA, Review of the Literature- What does it tell
us?.1 Nutr Health Aging 2006; 10466-487.

Nest1S, 1994, nevision 2,006. N67200 12/99 10M
For more information www.mna-elderly.com

J Hvor mange fullstendige måltider spiser paslenten pr dag7

0 = 1 måltid
1 = 2 måltider
2 = 3 måltider

K Utvalgte markører for proteininntak

Minst en porsjon melkeprodukter
(melk, ost, yoghurt) pr dag ja D nei 0
To eller flere porsjoner belgfrukter
eller egg pr uke ja 0 nel
Kjøtt, fisk eller kylling/kalkun
hver dag Ja 0 nei

0.0 hvis 0 eller 1 ja
= hvis 2 ja

1.0 = hvis 3 ja

L Spiser to eller flere porsjoner frukt eller grønnsaker pr dag?

1 = ja 0 = nei I 1
M Hvor mye væske (vann, Juice, kaffe, te, melk...) inntas pr dag?

0,0 = mindre enn 3 kopper
03 = 3 tIl 5 kopper
1.0 = mer enn 5 kopper

N Matinntak

0 = ikke istand til å spise uten hjelp
1 = spiser selv med noe vanskeligheter

spiser selv uten vanskeligheter

0 Eget syn på ernæringsmessig status

ser på seg selv som underernært
1= er  usikker  på ernæringsmessig tilstand
2 ser ikke på seg selv som underernært

P Hvordan vurderer pasienten sin egen helsetHstand sammenlignet
med mennesker på samme alder?

0.0 ikke Ilke bra
0.5 = vet ikke
1.0 = like bra
2,0 = bedre

Q Overarmens omkrets (00) I cm

0.0 = 00 mindre enn 21 cm
05 = 00 21 til 22 cm
1.0 = 00 mer enn 22  cm

R Leggomkrets (L0)1 cm

0 = LO mindre en 31 crn
1 = LO 31cm eller større

Vurdering, del 11(maks. 16 poeng)

Undersøkelsespoengsum, vurdering, del

Totalvurdering, de1I + del 11(maks. 30 poeng)

Gradering av underernæringstilstand

17 til 23.5 poeng fare for undernæring

Mindre enn 17poeng underernært

ja

I Trykksår eller hudsår

ja 1 = nei ri

1 nei

fl

fl

E L

ELD

D.E

LI

D



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.10 SIKRE SAMVÆR, SOSIAL KONTAKT, FELLESSKAP OG
TILRETTELAGTE AKTIVITETER

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.10 SIKRE SAMWER, SOSIAL
KONTAKT, FELLESSKAP OG TILRETTELAGTE
AKTIVITETER
Versjon nr: 1
Dato: 01.06.2010

Revidert dato:23.04.2012

Side 1 av 2
Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at beboerne kan beholde/utøve sine funksjoner fysisk, psykisk, åndelig
og sosialt lengst mulig.

OMFANG
Omfatter alle beboere av OKFs tjenester.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Primærkontakt og øvrige ansatte.

DEFINISMNER
Ingen.

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Ansvarli /utføres av:
Primærkontakt

Nr. Aktivitet:
Innhente opplysninger om beboers
interesser/hobbyer, livssynsaktiviteter og
tidligere aktiviteter, aktivitetsnivå, fysisk
funksjon og føre dette inn i kvabtetsplan og
tiltaks lan/ leie lan.

2 Tilrettelegge for en avtalt gjennomføring av
beboerens ønsker og evt. drøfte dette med
årørende.

3 Legge til rette for sosiat samvær og sosial
kontakt i det daglige på hver internavdeling i
fellesarealer og beboerens rom.

4 Utarbeide, gjennomføre og evaluere
aktivitets lan 4 r år.

Primærkontakt

Avdelingsleder/primærkontakt/alle pleiere.

Avdelingsleder/aktivitør/primærkontakt

Utarbeidet av:
Tove H Larsson
Avd. dir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
3ane Bredby
Direktør
Dato: 01.06.2010

Godkjent av:
Styret

Dato:16.03.2010



Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 12.03.2012
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.10 SIKRE SAMWER, SOSIAL KONTAKT,
FELLESSKAP OG TILRE i i ELAGTE AKTIVITETER
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Fitnavn:

Bistå,og legge til rette for at beboer får Primærkontakt i samarbeld med aktuelle
mulighet til å ivareta sine livssynsaktiviteter religiøse / livssyns-tjenester
etter ønske i kvalitets lanen ref. ka 7.2

6 Bistå og tilrettelegge for at beboer kan komme Primærkontakt
ut

7 Kartlegge behov for fysisk opptrening og Fysioterapeut / ergoterapeut
er onomiske tilrettele in sbehov

8 Gi beboer løpende informasjon om Primærkontakt/aktivitør
fellesaktiviteter og bistå med hjelp og
assistanse til felles arrangementer/ kulturtiltak.
Motivere for deltakelse.

9 Dokumentere deltakelse på aktiviteter i kardex Aktivitør/miljøterapeut og primærkontakt
Gerica, og eventuelt i kommunikasjonsbok på

rommet til beboeren slik at pårørende lett kan
føl e med/ holde se orientert.

10 Evaluere tiltakene, rapportere avvik til Primærkontakt
avdelingsleder hvis målene som er satt opp,
ikke se 'ennomføre.
Gi tilbud til pårørende/besøkende om kaffe når Alle

11 de kommer å besøk.
12 Gl pårørende innformasjon om felles aktiviteter Aktivitør/primærkontakt

o tilbud om deltakelse.

REFERANSER
6.1 Åktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen.



Oslo kommune
msorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.11 SIKRE PERSONLIG HYGIENE OG NATURLIGE FUNKSJONER

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 01.06.2010
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.11 SIKRE PERSONLIG HYGIENE
OG NATURLIGE FUNKSJONER
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at beboer får ivaretatt sin personlige hygiene og tilpasset hjelp tif av-
og påkledning.

Prosedyren skal også sikre at beboer, evt. med bistand fra sine pårørende, har
medbestemmelse ved ufforming eller ved endring av tjenesten. Prosedyren skal sikre at
beboer opplever velvære og at de naturlige funksjoner (f. eks toalettrutiner) ivaretas.

Prosedyren skal bidra til at beboer får velledning/trening i egenomsorg, slik at service/hjelp
tilpasses behovet og bidrar til mestring.

OMFANG
Alle beboere.

ANSVAR
3.1 Ansvarlfg for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Pfefepersoneff.

4, DEFINISJONER
4.1 Personfig hygiene
Kroppsvask, dusj effer bad, stell av negler og hår, stell/barbering av ansiktsh4r, munnstell,
tilpasset hjelp ved av- og påkledning og hjelp til toalettbesøk.

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
/tiftkkés

1 Gjennomføre avtalte hygienetiltak, samt av- og Primærkontakt/pleiepersonell
påkledning i samsvarmed kvaiitetsplan og
tiltaksplan (pleieplan), ref. kap. 8.2 og 8,3 og
rutine 8.1 Primærkontaktens oppgaver, Gi
beboer tilstrekkelig tid til å gjennomføre mest
muli selv.

2 Ivareta inte ritet o o tre med res ekt. Primærkontakt/ leie ersonell

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjeryt av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.d(rDirektør
Dato: 01,06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010



Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 01.06.2010
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.11 SIKRE PERSONLIG HYGIENE OG
NATURLIGE FUNKSJONER
Versjon nr: 1 Side2 av2
Dato: 01.06.2010 Rnavn:

3 MoUver t egenmestring og seivstendighet, Primærkontakt/pieiepersonell
Gi ros o o muntring.

6. REFERANSER
6.1 Aktuelte lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

7, VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.12 SIKRE NORMAL DØGNRYTME, SØVN OG HVILE SAMT HA ET SÅ
NORMALT LIV SOM MULIG

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 30.10.2012
BEHOV MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.12 SIKRE NORMAL DØGNRYTME,
SØVN OG HVILE SAMT HA ET SÅ NORMALT LIV
SOM MULIG
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 30.10.2012 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at beboer får ivaretatt sin normal døgnrytme og leve et så normalt liv
som mulig i institusjon. Uønsket og unødig sengeopphold skal unngås.
Prosedyren skal også sikre at beboer, evt. med bistand fra sine pårørende, har
medbestemmeise ved utforming eller ved endring av tjenesten.

OMFANG
Alle beboere.

3„ ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.
3.2 Hovedansvar for handling
Pleiepersonell.

4. DEFINISJONER
Ingen

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet:

beboere har rett på å stå opp, og å legge seg når
de selv ønsker 'fr. kvalitets lan.

2 Ingen beboere skal ligge i sengen utover eget ønske,
uansett årsak.

3 Beboere som ikke vil stå opp skal skånsomt motiveres
til å komme seg ut av sengen med tanke på
avlastnin av H estillin .

4 Det skal legges til rette for at beboere kan ivareta den
livs tme de er vant til.

5 Tilrettele e for varias-on mellom aktivitet o hvile
6 Unn å unødvendig bruk av sovemedisin

Ansvarii Jutføres av:
Primærkontakt/pleiepersonell

Primærkontakt/pleiepersonell

Primærkontakt/pleiepersone!1

Primærkontakt/pleiepersonell

Primærkontakt/ leie ersonell
Primærkontakt/ leie ersonell o !ege

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen

Iltarbeidet av:
Tove H Larsson
Avd.cfir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
Jane Bredby
DirektØr
Dato: 30.10.2012

Godkjent av:
Styret

Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 7.13 SIKRE MULIGHET FOR RO OG SKJERMET PRIVATLIV

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 01.06.2010
I3EHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.13 SIKRE MULIGHET FOR RO
OG SKJERMET PRIVATLIV
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.062010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at beboer har mulighet for ro og skjermet privatliv på institusjon.

OMFANG
Alle sykehjemsbeboere i OKF-avdefingene.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Primærkontakt og pleiepersonell.

DEFINIS3ONER
Ingen

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. .Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
1 Beboer skal selv velge om hans navn skal stå Primærkontakt

på døren til rommet, og eventuelt andre steder
der det er s nli for "aIle" å institus'onen,

2 Bebaeren skal ha mulighet til å få nøkkd til sitt Primærkontakt/pleiepersonell
rom, samt mulighet til å låse rommet fra
innsiden.

3 Ansatte skal alltid banke på før en går inn på et Afle ansatte
beboerrom og på bad/todett hvis en skal
hel e beboeren.

4 Beboeren skal selv bestemme om han vil innta Primærkontakt/pleiepersonelf
måltider i fellesskap på kjøkkenet eller alene på
rommet.

5 Beboeren skal sdv bestemme hvor han vil Primærkontakt/pleiepersonell
opphdde seg også utenom måltid, men
personalet motiverer til å delta i fellesskapet,
slik at isdasjon unngås,

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato: 01.06.2010 Dato: 16.03.2010



Revidert dato-. 01.06.2010Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.13 MULIGHET FOR RO OG SKJERMET
PRIVATLIV
Versjon nr: 1
Dato: 01.06.2010

6 Beboeren skal få hjelp t å legge til rette når
han får besøk, som for eksempel servering av
kaffe, tilrettelegging av rnedbrakt mat og
til an å servise hvis det er nødvendi

7 Ved livets siutt: Skal legges til rette for
overnatting for pårørende hvis beboeren
ønsker o dette er mull

S Det skal sørges for at beboerne ikke forstyrrer
hverandre unødi .

Side 2 av 2
Filnavn:

Primærkontakt/plelepersonell

Avdelingsleder/primærkontakt/pleiepersonell

Avdelingsleder/primærkontakt/pleiepersonell

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune
Omsorg Islo KF

PROSEDYRE: 7.14 SIKRE TILRETTELAGT TILBUD FOR PERSONER MED DEMENS

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 01.06.2010
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.14 SIKRE TILRE I I ELAGT
TILBUD FOR PERSONER MED DEMENS
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.062010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at beboer med demensdiagnose, elIer som skal utredes for demens, får
et godt og tilrettelagt tilbud, i trygge omgivelser.

Prosedyren skal også sikre at beboer, evt. med bistand fra sine pårørende, har
medbestemmelse ved utforming eller ved endring av tjenesten.

OMFANG
Alle beboere som omfattes av OKF avdelingenes tjenester.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølghg av prosedyren
Direktør/institusjonssjef.

3.2 Hoveciansvar for handling
Avdelingsleder.

DEFINISJONER
Ingen

S. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

N r. Aktivitet: AnsVarli /utføres av:
I Det skal legges til rette slik at personer med Oppdragsgiver

demens får o hold 3små, sk"ermede enheter.
2 Personer med demens skal tildeles en Avdelingsleder

primærkontakt som er i størst mulig
stillin s rosent, for å ska e kontinultet.

3 Personer med demens skal ha færrest mulig Avddingsleder
!eiere å forholde se til.

4 Personer med demens skal ha faste rutiner, Avddingsleder
som er kjent og e.

5 Personer med demens skal ha pleiere som har Avdelingsleder
kompetanse på sykdommen.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H Larsson3ane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.032010



Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 01.06.2010
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.14 SIKRE TILRE I I ELAGT TILBUD FOR
PERSONER MED DEMENS
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

6 Personer med demens skal ha ekstra god tid til
å utføre sin egenomsorg med velledning og
oppfølging av personalet, for å ivareta
funksjonene vedrørende e en mestrin

7 Personer med demens skal gies ekstra god tid i
alle matsituasjoner, slik at de beholder flest
muli e evner o egen mestrin

8 Personer med demens skal motta et
aktivitetstilbud som er tilpasset sykdommen
som for eksempel:

Samta(er/grupper i erindringsrom.
Aktiviteter/grupper i sansehager,
Terapeutiske musikk-/sangstunder.
Aktiviteter hvor en fokuserer på "gamle
dager."
Turer ut i små grupper, i kjente
omgivelser og med kjent personale.
Aktiviteter i forhold til hva den enkelte

kan/ ressurser,tidligere interesser.
Små trimgrupper.
Høytlesning av for eksempe(
dagsaviser.
Inndeles i små enheter/team.

Personer med demens skal få mulighet til å få
med seg primærkontakt på frisørbesøk,
tannlegebesøk, legebesøk, til fotpleier osv, hvis
det er av 'ørende for 'ennomførin en.

,10 Det skal være store klokker og kalendere på
internavdelingen, for å klart orlentere om tid og
dato/år.

11 Det skal fokuseres ekstra på høytider på
internavdelingen og andre merkedager, silk at
det tydelig blir orientert om dette, og dermed
også årstiden.

12 Det skal inviteres til et nært samarbeld med
pårørende, slik at den demente får en best
mulig pleie. Pårørende får utdelt og
oppfordres til å fylle ut "Skjema for
bakgrunnsopplysninger" Pårørende får tilbud
om å delta å ulike fellesaktiviter, , turer.

Alle pleiere

Alle pleiere

Avdelingsleder/aktivitør/miljøterapeut

Primærkontakt

Avdelingsleder

Avdelingsleder/primærkontakt

Avdelingsleder/primærkontakt

REFERANSÉR
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.15  SEINSTENDIGHET, RETISSIKKERHET  OG STYRING AV
EGET LIV.

Kap: 7. IVARETAKEISE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 06.11.2012
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.15 SELVSTENDIGHET,
RE1 SSIKKERHET OG STYRING AV EGET LIV
Versjon nr: 3 Side 1 av 2
Dato: 06.11.212 Filnavn:

1. HENSIKT:
Prosedyren skal sikre beboerens interesser og rettigheter blir vektlagt og sikret, slik at de får
være selvstendige og styre sitt eget liv ut I fra omstendighetene.

Videre skal prosedyren sikre:
Autonomi (selvbestemmelse)
Ivareta beboergrupper, så som personer med psykiatriske lidelser eller personer med
alders demens
At det ikke skjer maktbruk og overgrep fra plelerne og andre personer
At det ikke skjer uhjemlet tvangsbruk overfor pasienten
At forsømmelse som får følger for pasientens helse og livssituasjon forebygges
At tilbakemeldinger fra beboere blir hørt
At situasjoner som medfører maktbruk eller tvangsbruk er hjemlet og blir dokumentert,
og at det blir iverksatt tiltak og evalueringer.

OMFANG
Omfatter hele OKFs pleie- og omsorgsvirksomhet.

ANSVAR
3.1 Ansvar for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef

3.2 Ansvar for handling
Alle ansatte som har beboerkontakt.

DEFINISJONER
4.1 Rettssikkerhet
Rettssikkerhet er en samfunnsverdi som regulerer forholdet mellom enkeltmenneske og
leverandøren og må være i overensstemmelse med lovverket og etiske retningslinjer,

4.2 Tvang
Tvang er bruk av makt og maktmidler som begrenser ens personlig valg og handlefrihet.

4.3 Personvern
Ivaretagelse av pasientens integrasjon ved bl. a. å hindre overgrep; fysisk, psykisk og

åndelig.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.062010Dato: 06.11.2012Dato: 16.03.2010



Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 06.11,2012
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.15 SELVSTENDIGHET, RE I I SSIKKERHET
OG STYRING AV EGET LIV
Versjon nr: 3 Side 2 av 2
Dato: 06.11.2012 HInavn:

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet:

Alle beboere som innehar sarntykkekompetanse
har selvråderett over alt som angår en selv.
Beboerens spesielle ønsker og behov er
beskrevet i beboerens kvalitetsplan og
tiltaks lan.

2 Informere beboer, evt, pårørende/hjelpeverge
om relevante forhold i omsorgs-- og
behandlingsopplegget og sikre at
informas'onen er mottat'c o forstått.

3 Når beboeren insisterer på å bli utskrevet til
hjemmet må bestillerkontor i beboerens
h'emstedsb del kontaktes.

4 Legge til rette for avtalt bevegelsesfrihet for
den enkelte bruker.
Vurdere når tvangsmedisineringen er
livsnødvendi . Dette skal 'ournalføres.

6 Når beboeren ikke selv kan ordne sin økonomi,
kan hjelpeverge oppnevnes etter legevedtak.
Skjemaet "Søknad om hjelpeverge" fylles ut og
sendes Oslo overform nderi.
Ali form for tvang som utføres av personalet
skal det først være fattet vedtak om i
le eburnalen av ansvarli le e.

8 Ved overgrep eller situasjoner der vold eller
trusler oppstår mot bruker skat tjenesteleder
varsles.

9 Alle tilbakemeidinger/klager skal rapporteres til
nærmeste leder.

Ansvarli
Avdelingstederfprimærkontakt

Lege/fagpersoner innen for gjeldende
fagområde.

Lege/avdelingsleder/primærkontakt

Avdelingsleder

Lege

Lege, primærkontakt

Lege, avdelingsleder og den som kommer opp i
situasjoner der tvangstiltak vurderes som
nødvendi .
Den som er vitne til/oppdager vold eller trusler
mot beboer.

Alle ansatte,

6. REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap,4.

7, VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.16 SIKRING AV LEGEFUELP OG MEDISINSK BEHANDLING.

Kap.7 IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 03.10.2012
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap.: 7.16 SIKRING AV LEGEHJELP OG
MEDISINSK BEHANDLING
Versjon nr. 2 Side 1 av 2
Dato: 03.10.2012 Filnavn:

HENSIKT
Sikre gode rutiner for samhandling mellom medisinsk ansvarlig lege og annet fagpersonell,
samt sikre forsvarlig medisinsk oppfølging av beboere i sykehjem

OMFANG
Alle beboere som i OKFs sykehjem

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør, Institusjonssjef.
3.2 Hovedansvar for handling.
Lege er hovedansvarlig for at hver enkelt beboer i OKF får medisinsk forsvarlig
legebehandling.

DEFINISIONER
Ingen.

S. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

I. Samhandling mellom medisinsk ansvarlig lege og annet fagpersonell, internt
o eksternt
Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:

Sykepleier og lege gjennomfører ukentlig Sykepleier, lege
le evisitt

2 Følgende utstyr skal være tilgjengelig under Sykepleier
legevisitt: BT-apparat og stetoskop,
pulsoksymeter, urinstiks, temperaturmål,
ortoskop, engangsbansker og skjema for
rekvirerin av blod røver

3 Helsepersonell skriver beskjeder til lege i Helsepersonell
le emodulen i Gerica

4 Det 'ennomføres revisitt. L e s ke leier
5 	 Sykepleier følger opp legens forordninger etter Sykepleier

legevisitt. Dette inkluderer endringer I
legemidler, bestilling av blodprøver,
observas-oner målinger etc.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:
Tove H LarssonJane Bredby
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2012Dato: 03.10.2012



Kap.7 IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 01.06.2010
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap.: 7.16 SIKRING AV LEGEWELP OG
MEDISINSK BEHANDLING
Versjon nr:1 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

6 Lege kontakter eksterne samarbeidspartnere i Lege
2. linjetjenesten når beboere har behov for
medisinsk behandlin utenfor s keh'emmet

7 Bestille legevakttjenester utenom OKFlegenes Ansvarshavende sykepleier på vakt,
arbeidstid ved behov.

8 Utarbeide og godkjenne lister over Lege
medikamenter som kan gis som eventuelt
medisiner av sykepleier, uten å konferere med
le e først.

9 Gi råd og veiledning om medisinske spørsmål til Lege
årørende

10 Bistå OKE-avdelingene i Lege
kvalitetsutviklin sarbeid. Undervisnin

11 Sikre nødvendig medisinskfaglig bistand og Avdelingsleder. sykepleier, primærkontakt
utarbeiding av kvalitetsplan, tiltaksplan

leie lan , •
2. Ivareta forsvarli medisinsk o føl in av beboeren
Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:

Følge opp hver enkelt kontrakt om avtalt Direktør
le edeknin

2 Gjennomføre undersøkelse og etablere Lege
innkoms 'ournal for n e beboere.

3 Gjennomføre ukentlige visitter på alle Lege
avdelin er.

4 Gjennomføre årlig undersøkelse av hver enkelt Lege
beboer, med -ournalførin .
Bfstå avdelingene der det fortløpende  meldes  Lege
behov for le eh'el .

6 Informere pårørende om beboerens Lege
s kdomstilstand

7 Registrere og rapportere beboerdata jfr. lege
halvårli revalensundersøke!se.

8 Den medisinske behandlingen dokumenteres i Lege
Gerica

9 Legen gjennomfører samtale med pårørende Lege
ved innkomst og senere ved behov for
avklaringer vedrørende behandling av
beboeren

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.17 S1KRE FORSVARLIG LEGEMIDDELHANDTERING

Kap: 7 IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 07.122012
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap:7.17 SIKRE FORSVARLIG
LEGEMIDDELHÅNDTERING
Versjon nr: 2 Side 1 av 1
Dato:07.12.2012 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre henvisning til legemiddelhåndtreingspermen, som er et av
kvalitetssystemets undersystemer.

OMFANG
Ansatte som deltar i 1egemiddelhåndtering

3, ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Lege, sykepleier og hjelpepleier/helsefagarbeider med fullmakt

DEFINISMNER
4.1 Legemiddelhåndtering
Forsvarlig oppbevaring, ordinering, administrering og dokumentasjon av legemidler.

FREMGANGSMÅTE OG  ARBEIDSFORDELING.
Retningslinjer for håndtering av legemidler i OKF finnes som avdelingsspesifikke rutiner i
legemiddelhåndteringspermer på hver enkelt internavdeling. Fremgangsmåter for
underl1ggende prosedyrer finnes i disse.

REFERANSER
1. Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4

VEDLEGG
Rutiner for legemiddelhåndtering, jamfør kap. 12 1 kvalitetssystemet

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H Larsson.Jane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 07.11.2012Dato: 16.03.2010
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Oslo kommune
Omsorg Oslo

PROSEDYRE: 7,18 IVARETAKELSE AV BEBOER VED INN- OG UTSKRIVNING I
SYKEHUS

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 01.06.2010
BEHOV MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.18 IVARETAKELSE AV BRUKER VED
INN- OG UTSKRIVNING I SYKEHUS
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010  HInavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre kontinuitet og kvalitet i pleie til beboer ved overgang fra institusjon i
OKF og  til  sykehus, evt. ved overgang fra sykehus til institusjon.

OMFANG
Rutinen omfatter alle beboere 1 OKF som skrives ut eRer inn i sykehus.

ANSVAR
3.1 Ansvarfig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Lege har det medisinsk-faglige ansvar, avdelingsleder har det sykepleiefaglige ansvar.

DEFINIS3ONER
4.1 Utskrivningsklar beboer
Beboer som er vurdert av behandlende lege i sykehus til å være klar for utskrivning av
sykehus til hjemmet eller til sykehjem.

5, FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Aktivftet: . Ahsvarlighitføres av:

1 Initiering av innleggelse i sykehus: Lege i samarbeid med primærkontakt/-
Ansvarlig sykepleier vurderer behov for sykepleier
legebistand
for utredning, diagnostiserfng, behandling
informasjon om innleggelse til beboer og
evt. pårørende
bistå beboer med forberedelser

2 Bestille trans ort til s kehus Primærkontakt(ansvarli s ke leier
3 Overføring av informasjon til sykehus for å Sykeplefedokumentasjon er primærkontakts/-

sikre kontfnuitet i behandlingen av beboer sykepleiers ansvar
sykepleierrapport (sykepleferansvar) Henvisning er leges ansvar. Sykepleier er
Henvisning/e ikrise legeansvar ansvarli for koordinerin en

Utarbeidet av:
Tove H Larsson
Avd.dir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
3ane Bredby
Direktør
Dato: 01.06.2010

Godkjent av:
Styret

Dato: 16.03.2010



Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV RevIdert dato: 01.06.20W
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.18 IVARETAKEISE AV BRUKER VED INN-
OG UTSKRIVNING I SYKEHUS
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

4 Melding tfl formidlingsenheten/bestiller om
innleggelse. Tilbudet tif beboeren skal bli
stående dersom ikke annet avtales med
oppdragsgiver. Ved langvarig innleggelse
sykehus (14 dager +) skal oppdragsgiver
kontaktes for ny vurdering av pasientens
omsorgsbehov. Korttidsplasser meldes til bydel,
lan tids lasser meldes til SYE.

5 Planlegging av utskrivning ved melding om
utskrivningskfar beboer:
Primærkontakt/-sykepleier samarbeid med
koordinerende s ke leier ved s kehuset

6 	 Melding til bostedsbydels bestillerkontor ved
endrin i omsor sbehov

7 Ivlottak av beboer etter sykehusopphold,
oppdatering av informasjon om beboer etter
s kehuso holdet

Avdelingsleder

Primærkontakt/-sykepleier

Avdelingsleder

Primærkontakt/-sykepleier

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Vedlegg nr.1 Sykepleierapport ved sykehusinnleggelse



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

VEDLEGG NR.1 TIL KAP 7.18 SYKEPLEIERRAPPORT VED SYKEHUSINNLEGGELSE

Kap: 7. IVARETAKEISE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV MED Revidert dato: 01.06.2010
FAGUGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.18 IVARETAKELSE AV BEBOER VED INN- OG
UTSKRIVNING AV SYKEHUS

Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

Navn:

Fødelsnr:

Sykehjem:

Avd: Primærkontakt:

Aktuelie diagnoser:

Tidigere -/kroniske dagnoser:

Cave/allergier:

Medikamenter gitt i dag.
Faste medikamenter: vedlegg

Pårørende:

Pårørende:

Er pårørende informert om innleggelsen:

litarbeidet av:Gjennorngtt av:Godkjent av:
Tove 1-1 Larsson.}ane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010



.Sykepleierapport s 2

Pasientens tilstand ved utskrivelse fra s keh'emmet:

Sirkulasjon/respirasjon:

BT: PULS: TEMP: CRP:
Bevissthet/menta! situasjon:

Syn:

Språk/kommunikasjon:

Smerter/ubehag:

Ernærting:

Ellminasjon:

Grad av selvhjulpenhet (påkledning, personlig hygiene, forflytning, osv)

Hjelpemidler:

Sovn/hvile/velvære:

Andre viktige områder:

Osio, dato: Signatur:



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 7.19 SIKRE VERDIG LIVSAVSLUTNING

Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 08.10.2012
BEHOV MED FAGLIGE
METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.19 SIKRE VERDIG
LIVSAVSLUTNING
Versjon nr: 2 Side 1 av 2
Dato: 08.10.2012 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at beboeren får en livsavslutning i samsvar med eget ønskejlivssyn og
med respekt og en profesjonell holdning fra ansatte. Den skal sikre at OKF har rutine for å
sikre en verdig livsavslutning, i henhold til lovverket og etiske prinsipper.
Den skal også sikre at pårørende blir ivaretatt før under- og etter dødsfallet.

OMFANG
Alle ansatte som pleier døende beboere.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av proseclyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsteder

DEFINIS1ONER
4.1. Terminalomsorg:
Pleie og omsorg i livets  sluttfase.

4.2 Fastvakt
En ekstra pleier som er hos den døende beboer i sluttfasen.

4.3 Autonomi
Selvbestemmelse, uavhengig, vurdere og akseptere egen handlinger

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet: Ansvarli tutføres av:
1 	 Sørge for at vedlegg nr.1 til denne prosedyren: Avdelingsleder

rutiner før under og etter et dødsfall er
implemented i internavdelingen, og etterleves i
hvert enkelt tiffelle.

2 Sørge for at personalet har en profesjoneil Avdelingsleder, sykepleler
holdning og respekt i forhold terminalpleie.
Bidra til at de har faglig trygghet, ved
o lærin o veiiedning samt ode ruti er.

Utarbeidet av:
Anne Gry Ko(stad

Dato: 08.10,2012

Gjennomgått av:
3ane Bredby
Direktør
Dato: 08.10.2012



Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato: 08.10.2012
MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underka : 7.19 SIKRE VERDIG LIVSAVSLUTNING
Versjon nr: 2 Side 2 av 2
Dato: 08.10.2012 Filnavn:

3 Terminalomsorgen må innrette seg etter Alle ansatte
beboerens behov/ønsker og legge til rette for å
imøtekomme beboerens åndeli e behov.

4 Sørge for et godt samarbeld med pårørende Primærkontakt/ sykepleier/ lege
også i denne fasen, slik at de føler seg trygge
på at den døende får tilstrekkelig
smertebehandling tils n av leierne.

5 Vise res ekt for liv o verdi het Le e s ke leier, h'el e leler/helsefa arbeider
6 Vise respekt for beboerens autonomi og Lege, sykepleier, hjelpepleier/helsefagarbeider

integritet gjennom en god og hensynsfull
kommunikasjon med beboeren og/eller

årørende.
7 Etiske regler for leger og sykepleiere vektlegger Lege, sykepleier

respekt for beboerens selvbestemmelsesrett
ved livets slutt

REFERANSER
6,1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr Kap.4.

VEDLEGG
Vedlegg nr 1: Rutiner før under og etter et dødsfall.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

VEDLEGG.1: 7.19 SYKEPLEIEOPPGAVER FØR, UNDER OG ETTER
DØDSFALL
Kap: 7. IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE Revidert dato: 01.06.2010
BEHOV MED FAGLIGE METODEBESKRIVELSER
Underkap: 7.19 SIKRE VERDIG
LIVSAVSLUTNING
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Fifnavn:

1. Før døden  inntreffer
Nr.

Den døenole skal få ivaretatt sine behov på en best mulig
måte, og få lindret den fysiske, psykiske, åndefige og
sosiale smerte.

2 Den døende skal få mulighet til å ikke være alene hvis
det er ønskeli .

3 Den døende skal få hjelp til å utøve sin tro, hvis det er
ønskelig for eksempel ved samtale med prest eller
li nende.

4 Pårørende skal få informasjon ved endring
s kdomsforlø et, o når døden inntreffer.

5 Pårørende skal få mulighet til å være sammen med
beboeren ved livets avslutning. Det skal legges til rette
for eventuell overnatUng o bes isnin .

6 Pårørende skal få tilbud om samtale med lege, prest og
avdelin sleder rimærkontakt

7 Pårørende skal få mulighet til å delta på stell av den
døde, hvis det er ønskeli .

2. Når døden inntreffer

Ansvarli /utff3res
Lege/avdelingsleder/ansvarlig
sykeple er/pleiere

Avdelingsleder/ansvarlig
s ke leier/ leiere

Avdelingsleder/ansvarlig
sykepleier/pleiere

Avdelingsleder/ansvarlig sykepleier

Avdelingsleder/ansvarlig
sykepleier/pleiere

Avdelingsleder/ansvarlig sykepleier
Primærkontakt
Avdellngsleder/ansvarlig sykepleier
Primærkontakt

Nr. AktMtet: Ansvåfij jutfe'res.av:
1. Lege tilkalles, som lytter på den døde, og konstaterer om Lege/avdelingsleder/ansvarlig




døden har inntrådt. Legevaktslege tilkalles på
kveld/natt/helg.

sykepleier

2 Pårørende kontaktes, og informeres om dødsfallet. Avdelin sleder/ansvarlis ke leier

3 Fest hakebind og finn frem "morspakke" for stell av den
døde.

Ansvarlig sykepleier

4 Hvis pårørende ønsker å syne den døde på rommet skal
følgende gjøres:

Ansvarlig sykepleier/primærkontakt

Ta av hakebind. Legg hodet fint til rette.
Rommet skal være ryddig.
Legg hvit duk på bordet, tenn lys og sett inn
blomster. Evt. også bibel.
Spør pårørende om de vil syne alene, eller om
pleler skal være med,
Gi "ettertatte-konvolutten" til pårørende etter
s nin en. Innhold beskrevet i slutten av rutinen

5Avtal med pårørende om det er noe de ønsker at den
døde skal ha å seg etter stell av klær evt. sm kker.

Ansvarlig sykepleier

Utarbeidet av:
Tove H Larsson
Avd,dir
Dato: 07.12.2010

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 01,06.2010

GOdkjentav:
Styret

Dato: 16.03.2010



Kap: 7 IVARETAKELSE AV GRUNNLEGGENDE BEHOV Revidert dato:01.06.2010
MED METODEBESKRIVELSER
Underka : 7.19 SIKRE VERDIG LIVSAVSLUTNING
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn;

3. Stell av den døde
Stell av den døde startes ca 2 timer etter dødsfallet. En
døde som om hun/han er ved full bevissthet, og ta de s
levende mennesker.
t•ifr.Aktivitet:
1 R dd rommet. Ta bort alt ekstrauts r.
2 Ta å stellefrakk o hansker.
3 Vask den døde som i vanlig stell.

skal alltid opptre og omtale den
amme etiske hensyn som ved stell av

AnsVarli /Ut&ires av:
S ke leier/omsor s ersonell
S ke leier/omsor s ersonell
Sykepleier/omsorgspersonell




Vask av hele kroppen.
Ste(f/gre håret.
Stell negler,
Rengjør munnen evt. sett inn proteser.
Fem klokke/sm kker hvis ikke annet er avtalt.




4 Tam on er rektalt. Kvinner o så va S ke leier/omsor s ersonell
5 Legg en liten pute under hodet. Legg laken under den

døde.
Sykepleier/omsorgspersonell

6 Navnelafesteså hø re stortå med h ssing. S ke leier/omsor s ersonell
7 Lehendeneå ma en bstet. S ke leier/omsor s ersonell
8 Brett lakenet ent rundt den døde. S ke leier/omsor s ersonell
9 Fest laken med sikkerhetsnåler, fest navnlapp på lakenet

i bsthø de.
Sykepleieriomsorgspersonell

10 Lås rommet. S ke leier/omsor s ersonell
11 Transport av den døde skjer i seng, evt. båre, til kt?Aerom

tidligst 2 timer etter dødsfallet.
Sykepleier/omsorgspersonell

12 Avdøde legges over på båre, legge gjerne blomst på. Sykepleier/omsorgspersonell




Sengetøleveres til vask.




13 Sengen taes med tilbake til rom og rengjøres. Sykepleier /omsorgspersonell

4.  Melderutiner/dokumentas"on
Nr. AktiVitet:
1 Lege skal fylle ut:

Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig
dødsfall.
Bekreftelse på dødsfall
Avslutningsnotat i journal, og arkivere journal.
Alle papirer/dokumenter vedrørende den døde
skal inn i journalen. Avslutningsnotat skrives i
Gerica.

2 Melding om ledig plass sendes til "meldingsansvarlig"
snarest.
Melde til rese s'on om endrin av bruk av rom.

Ansvarli /utføres av:
lege

Ansvarlig sykepleier/avdelingsleder

Ansvarli s ke leier/avdelings(eder

5. R ddin av beboerrom o ivaretakelse av eiendeler
Nr. Aktivitet: Ansvarii /utføres av:
1 Avdødes eiendeler pakkes og merkes. Smykker og evt. Avdelingsleder/ansvarlig

andre verdisaker oppbevares innlåst og i egen konvolutt sykepleier/omsorgspersonell
med avdødes navn. Ved utlevering til evt. nærmeste
pårørende som for eksempel ektefelle må det  kvitteres  av
ansvarlig sykepleier og pårørende. Kvittering legges i
'ournal. Ellers skal det videreformidles til skifteretten.

2 Rommet ryddes , rengjøres ( rundvaskes) og klargjøres Omsorgspersonell
for n beboer, etter avtale med årørende/o dragsgiver
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6. Bisettelse
Nr„ AktiVitet:.
1 Informere om at pårørende sefv må kontakte begravelsesbyrå,

o ordner det raktiske rundt dette.
2 Gjør oppmerksom på at pårørende selv må velge

be ravelsesb rå.
3 Hvis den avdøde ikke har noen pårørende må verge kontaktes

4 Hvis den avdøde ikke har noen som kan bidra, eller mulighet til
å dekke utgiftene må GOFme1cle fra til presten, som iverksetter
s stemer for å arran ere en kommunal bisettelse.

5 Informere om at sykehjemmets kapell kan benyttes og lokaler
til minnestund med evt. bes isning kan leies/bestilles.

7. Andre vikti e unkter
Nr. Aktivitet:
1 Innhold i "morspakke":

Vaskevannsfat
2 blå stellefrakker
Hansker
Klut
Håndkle
Munnrensepirmer
2 laken
Hakebind
Kam
Tupfere
Pinsett evt. arterieklemme
Pussbekken
2 navnlapper
Sikkerhetsnåler
Evt. 1 s og hvit duk

2 Innhold i "etterlatte-konvolutten":
Oversikt over begravelsesbyråer
Informasjon fra kirkevergen
Evt, intern informasjon fra sykehjemmet om tilbud som
finnes i forbindelse med bisettelse

3 Syning for pårørende av avdøde skal ALDRI skje i morsrommet.
Hvis avdøde er kjørt fra avdelingen kan syning gjøres i
kirkesal/ka ell.

4 Hvis kjølerom er fullt, ringer man "Byråvakten" for henting. Den
avdøde kjøres da til Ullevål- eller Rikshospitalet sykehus. Denne
tjenesten er tilgjengelig alle dager hele året, og til alle døgnets
tider.

AnSVarti /utføress åV:
Avdelingsleder
ansvarli s I/ rimærkontakt
Avdelingsleder
Ansvarlig s  rimærkontakt
Avdelingsleder/
Ansvarli s I rimærkontakt
Avdelingsleder/ansvarlig spl

Avdelingsleder
ansvarli s 1/ rimærkontakt

Ansvariig/UtføreS aV:
Omsorgspersonell

Avdelingssykepleier

Ansvarlig sykepleier
omsorgspersonell

Ansvarlig sykepleier

REFERANSER
6.1 Det døende menneskets rettigheter - Internasjonale retnings1injer og prinsipper for
omsorg ved livets slutt (FN, 1975)
6.2 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr Kap.4.

VEDLEGG
Ingen
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HENSIKT
Grunnprinsippet i vår virksomhet er at tvang skal unngås.

Pasientene skal sikres en faglig forsvarlig standard på tjenesten til pasientens beste hvor
personalet arbeider etter etiske og moralske prinsipper med autonomi (selvbestemmelse)
som ideal.

Prosedyren skal sikre ivaretakelse av beboerens rettsikkerhet.
Dokumentere tillitskapende tiltak, forebygging og begrensning av bruken av tvang.
Sikre nødvendig helsehjelp for å hindre hefseskade.

OMFANG: Områder hvor tvang kan vurderes
Unnlatelse av å gi helsehjelp kan medføre vesentlig helseskade.
Helsehjelpen anses som nødvendig for beboeren.
Når helsepersonell yter helsehjelp til pasienter som mangler helt eller delvis
samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelpen.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Lege i samarbeid med sykepleier og primærkontakt

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Revidert av:
Tove H LarssonJane BredbyMona Bekkhus
Avd.dirDirektørinstitusjonssjef
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 08.10.2012



4. Definisjoner:

4.1 Vurdering av samtykkekompetanse
Evnen til å forstå hva saken dreier seg om
Pasientens kompetanse (kognitivt, verbal og emosjonell til å ta avgjørelser i
spørsmål om helsehjelpen
Evnen til å forstå rekkevidden av det å nekte helsehjelp
Evnen / kompetansen til å forstå informasjon som er relevant for bestutningen om
helsehjelp
Evnen / kompetansen til å resonere selv ved å vurdere ulike alternativ opp mot
hverandre
Kunne uttrykke valg
Stilletiende samtykke (viser ved handling at situasjonen er uten tvang, f.eks løfter
armen for å bli vasket)

4.2  Tvang:
Tvang er et redskap som hindrer pasientenes bevegelsesfrihet eller tilgang til egen kropp,
fysisk holding ved undersøkelse og behandling, i forbindelse med omsorgstiltak, overvåking
med elektroniske hjelpemidler og tilsetting av medisiner i mat og drikke — som utøves daglig
eller av og til (Kirkevold, 2001)

Eksempler på bruk av tvang:
Bruk av sengehest
sele, belte eller annen fiksering i stol / seng
bord på rullestol
skjerming i form av tilbakeholdelse i avdeling
alarm som varsler når bruker forlater seng / rom
holding av hender, føtter eller hode under stell
dusjing som pasient verbalt eller fysisk motsetter seg
gi pasienter mat med makt
medisiner innblandet i mat og drikke som pasienten ikke vet om

Det er ikke tvang med tiltakene over dersom pasienten samtykkeri disse, men da skal
dette dokumenteres av lege i tegejournal, og pårørende skal informeres

4.3  Tillitskapende tiltak.
Legge forholdene mest mulig til rette for at pasienten kan ha samtykke i situasjonen(e)
Tillitskapende tiltak kartlegges, og skal så evalueres daglig de første to ukene, siden jevnlig.

Tillitskapende tiltak er f.eks:
Tilretteleming som betyr at vanskelighetsgraden reduseres til å møte pasientens
mestringsevne, dvs styrke pasientens opplevelse av mestring vect å tilpasse oss
situaspnen og ikke stille for store krav
Kjennskap til pasienten
Berøring
bruk av tid (gradvis tilnærming f.eks fra håndvask til ,er,omfattende personfig
hygiene)
Informasjon
Personorientert kommunikasjon / tilnærming
Empati
Respekt
Bekreftelse på egen person (pasienten)



Avledning
Bruk av bilder, være rollemodell og vise (gjenkjenning enklere enn gjenkalling
(abstrakt))
Bruk av humor (forsiktig med ironi!)
Bruk av sang og musikk
Andre trivselstiltak
veiledning av personale

4.4  Pasientens beste
Hva ville pasienten selv ha ønsket
Hvilke verdier og meninger var viktig for pasienten tidligere (og ikke nødvendigvis for
helsepersonellet)
Familie og venner kan rådføres

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Vurdering av samtykkekompetanse
TIllitskapende tiltak skal alltid være forsøkt og dokumentert. Tidsrammen for tillitskapende
tiltak er avhengig av alvorlighetsgraden av behov for helsehjelp.

Terskelen for å frata en person samtykkekompetanse og bruke tvang skal være svært
grundig vurdert og dokumentert. Kartlegging, medvirkning, samtykke og informasjon er
viktige forhold i arbeidet med å ivareta beboerens autonomi og integritet.

Metode: Hva gjør vi når beboeren nekter helsehjelp jmf pasientrettighetsloven § 4A, se
vedlagte kartleggingsmetode.
Arbeidsmetoden brukes i forbindelse med vurdering av samtykkekompetanse og således
også om tvangstiltak er nødvendig.

Se også ACE (Aids to Capacity Evaluation), Hjelpemiddel til vurdering av
beslutningskompetanse (1110, Det medisinske fakultetet (2011:2)

Ivaretakelse av pasienter som er fratatt samtykkekompetanse
Pasienter kan bli helt eller delvis fratatt sin samtykkekompetanse.
Det er viktig å ivareta pasientens rettigheter og autonomi selv om de er vurdert til ikke å
være samtykkekompetente.
Tvangsvedtak evalueres fortløpende, og avsluttes når behovet opphører. Viktig med god og
grundig dokumentasjon,

Legge forholdene best mulig tfl rette for  at pasienten kan samtykke til  handling
Vurdere behov for avledning
Vurdere behov for skjerming
Andre årsaker som kan ha innvirkning:

Er det tider på døgnet hvor pasienten er i bedre form?
Humør
Situasjon
Motivasjon
Helsetilstand

Være oppmerksom på nonverbal kommunikasjon
Kroppsbevegelser
Paraspråk (stemmeleie, styrke)
Berøring

Vise bilder av situasjon, f.eks et bilde av pasienten ved frokostbordet (gjenkjenne)



Kartleggingsmetode

e ea e .5

Oppgave

Kommunikasjon  Kunne
uttrykke et
valg

Forståelse  Forstå
meningen
med det som
blir fortalt

Vedkjennelse  Vedkjenne
seg sin
helsetilstand
og
konsekvenser
for
behandlin

Rasjonalitet  Delta i
rasjonell
drøfting av
situasjonen

Oppgave

Be beboer foreta et valg

Be beboer om å gjengi
info om sin helsetilstand

Be beboer gi uttrykk for
sitt syn på helsetlIstand
og
behandling

Be beboer sammenlIgne
og avvele
ulike alternativer

Har du bestemt hva
du vil gjøre?
Hvorfor er det (evt.)
vanskelig å ta et
valg?

Forteli med dine
ord, hva som er blitt
sagt om
helsen din nå,
mulIghet for
behandling etc

Hva tror du feiler
deg?
Har du behov for
behandling?
Tror du den vi) ha
effekt?

Hvorfor synes du
dette altemativet er
bedre enn det
andre?

Dersom beboer  Ikke  grefer å holde fast ved et
valg, kan dette Indikere manglende samtykke
kompetanse

I3eboer må her vise at han har InnsIkt i sin
dstand, mulige behandlingsalternativ og
konsekvensen av dIsse

Beboere som ikke kan anerkjenne sin
he)sedstand, kan ikke ta avgjørelser
forhold til egen helse og behandling

Dette kr)teriet har fokus på beboerens evne til å
delta I drøftingen, ikke på innholdet i selve
beslutningen

5. Prosedyre

nno ri

Samtykkekompetansen vurderes jevnlig — dokumenteres i journaltype 122
Le eournal

Når Lege ikke er filstede (akuttilfelle): Skal samtykkekompetansen blir vurdert
ut fra to fagpersoner dokumenteres i journaltype 160 4A Journal

Tillitskapende tiltak skal som hovedregel prøves først. Dokumenteres i
tiltaksplan (jmf kartleggingsmetode)

Fortløpende dokumentasjon av tntskapende tHtak dokumenteres i fagjournal
og knyttes tH aktuell tjeneste

Ved vedtak om tvang skal det dokumenteres i skjema (avgjørelse om
Manglende samtykkekompetanse, vedlegg)

8. Vedtaket lagres som 1 Postjournal i Gerica (se veiledning) og sendes som
underretning til:

Pasient (original)
Kopi
Pårørende
Sykehjemslege
Fyikesmannen
Overordnet faglig ansvarlig

Lege

Ansvarlig helsepersonell

Primærkontakt /Ansvarlig
helsepersonell

Primærkontakt /Ansvarlig
helsepersoneH

Avdelingssykepleier

AvdeHngssykep1eier



Fortløpende dokumentasjon på utførelse av tvangsvedtaketgjøres
journaltype 160 4A Journal og knyttes til tjenesten 94 Helsehjelp med tvang
PRL 4A

Tvangsvedtak skal evalueres fortløpende.

Avik og klage behandles i samarbeid med lege 


Primæfkontakt /Ansvarlig
helsepersonell

Primærkontakt i samarbeid
-med annet helse ersonell
Lege, avdelingssykepleier,
annet helse ersonell.

6. REFERANSER
IS-10/2008 Rundskriv Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A
(Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg heIsehjelpen)
IS-1566 Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A (Studiehefte)
IK-3/2008 Saksnr.:2008/188 av 19 desember 2008 Rundskriv "Retningslinjer for
Helsetilsynet i fylkets behandling av vedtak og klagesaker efter pasientrettighetsloven
kapittel4 A
Lov om pasientrettigheter 2. Juli 1999 nr. 63 (pasientrettighetsloven)
Lov om helsepersonell m.v. 2. Juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven)

7. VEDLEGG
Dokumentasjon og avgjørelse om samtykkekompetanse

Ui0 Det medisinske fakultet, Rapport 2011:2,  Aid To Capacity Evaluation (ACE) —
Hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse



OMSORG Oslo KF
Unntatt fra offentlighet, jrn.f.offv1.§ 13.

AVGJØRELSE OM MANGLENDE SAMTYKKEKOMPETANSE
HVEM AVGJØRELSEN GJELDER FOR

ETTERNAVN, FORNAVN FØDSELSNR.

BOSTEDSADRESSE TELEFON
2. OPPLYSNINGER OM BEBOER ER INNHENTET FRA
(HELSEPERSONELL,JOURNALNOTATER, VURDERINGSMØTER, EGNE
UNDERSØKELSER, ELLER LIGNENDE)

3 REDEGJØRELSE FOR GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN AV AT BEBOER
MANGLER SAM-TYKKEKOMPETANSE ELT ELLER DELVIS
Diagnose/symtomer som er av betydning for vurderingen:

Manglende samtykkekompetanse i forhold til hvilke helsehjelp:

4, ER DET INNHENTET OPPLYSNINGER FRA BEBOERENS NÆRMESTE
PARØRENDE-EVT. HVORFOR IKKE?

5. ER FORHOLDENDE LAGT BEST MULIG TIL RETTE FOR AT BEBOEREN
SELV KAN SAMTYKKE.
Med hensyn til pasientens alder, diagnose, psykiske tiistand, modenhet, erfaring.



EVT. MAKSIMAL TIDSRAMME FOR AVGJØRELSEN
Gjeldende fra avgjørelsestidspunktet og uansett ikke lengre enn:

Beboerens samtykkekompetanse vurderes konkret og vil i fleste tilfeller endre seg og skal vurderes
kontinuerlig.

UNDERRETNING OM OG KOPI AV AVGJØRELSEN LEGGES FREM FOR:
Beboer Dato, navn

Beboerens nærmeste årørende Dato, navn.adresse

Evt. annet kvalifisert Dato, navn, stilling
helse ersonell dato, navn

KONKLUSJON: BEBOEREN MANGLER SAMTYKKEKOMPETANSE
Oppsummering: Helt eller delvis og forhold til hvilken helsehjelp

Avgjørelsen er fattet av



Pasient- og brukerrettighetsioven kapittel 4a

Hva omfattes av kapittel 4a
Somatisk helsehjelp

Hvem kan yte tvungen helsehjelp
Autorisert  helsepersonell
Annet helsepersonell dersom det er faglig forsvarlig

Hvilke beboere omfattes av reglene i kapittel 4a
Beboere uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

Hvor kan det ytes helsehjelp etter kapittel 4a
> Sykehjem

Beboerens hjem
> Somatisk sykehus

Psykiatrisk  avdeling

Vilkår som må være oppfylt for at samtykkekompetanse kan bortfalle helt
eller delvis

> At det er åpenbart at beboeren ikke forstår hva samtykker omfatter
At den manglende forståelsen skyldes psykiske eller fysiske forstyrrelser, senil
demens eller psykisk utviklingshemming

Vilkår som må være oppfylt for å kunne gi helsehjelp med tvang
Tillitskapende tiltak må være forsøkt eller vurdert som åpenbart formålsløst
Beboeren må motsette seg helsehjelp
Beboeren må risikere vesentlig helseskade
Helsehjelpen må være nødvendig
Tiltakene må stå i forhold  til beboerens behov for  helsehjelp
Beboeren må mangle samtykkekompetanse
Tvungen helsehjelp må være den klart beste løsningen for beboeren

Tiltaket må stå i behov for helsehjelp betyr
Nytten for beboeren må kunne oppveie de negative konsekvensene av å bruke tvang
Man må vurdere hvor inngripende tiltakene vil være i forhold til forventet effekt av
behandlingen



I kapittel 4a - tredje ledd stilles det krav om at helsehjelpen er den klart
beste løsningen for beboeren.
Disse momentene er relevante for denne vurderingen

Graden av motstand hos beboeren
Beboerens tidligere holdning til tilsvarende helsehjelp
Om det kan forventes at beboeren vil gjenvinne samtykkekompetansen i løpet av kort
tid

Eksempler på tiltak i bruk av tvang overfor en beboer som motsetter seg
helsehjelp

Narkose ved tannbehandling
Blande medisin i maten uten at beboeren vet det
Holding i armer og bein
Innleggelse i helseinstitusjon

> Bruk av selektiv dørlås på utgangsdøren

Hvor kan beboeren inniegges og holdes tilbake mot sin vilje for å
gjennomføre helsehjelp etter kapittel 4a

Bofoim med heldøgns onisorg og pleie

Hva regnes som bevegelseshindrende tiltak etter kapittel 4a — tredje ledd
Stol- eller sengebelter
Sengehest
Bord foran beboerens stol

Hva kan være lovlige varslingssystemer med tekniske innretninger etter
kapittel 4a — tredje ledd

Døråpneralarm

Hvem kan fatte vedtak om tvungen helsehjelp etter kapittel 4a
Del helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen
Leger eller tannleger

Faktorer som har betydning for om helsehjelpen skal regnes som et alvorlig
inngrep

Beboerens motstand
Bruk av reseptbelagt medisin
At den medfører inngrep i kroppen

> At den omfatter bevegelseshindrende tiltak
At beboeren må tilbakeholdes mot sin vilje i helseinstitusjon



Konsekvensen av at helsehjelpen må regnes som et alvorlig inngrep etter
kapittel 4a

Den som skal fatte vedtaket må rådføre seg med annet kvalifisert helsepersonell

Formeile krav som vedtaket må oppfylle
Det må som hovedregel være skriftlig
Det må være begrunnet
Det må opplyse om klageadgangen

Følgende skal underrettes om vedtaket
Beboeren
Nærmeste pårørende
Helsetilsynet i fylket

Hvem kan klage på vedtak etter kapittel 4a
Beboeren
Beboerens nærmeste pårørende

Fremgangsmøte for å klage etter kapittel 4a
Klagen må være skriftlig og undertegnet av klager

> Klagen skal sendes til den som har fattet vedtaket
Klagefristen er 3 uker

Hva kan helsetilsynet i fylket foreta seg Ined et vedtak
Overprøve vedtak av eget initiativ
Oppheve eller endre vedtak etter overprøving
Oppheve eller endre det etter klage fra beboeren

Hva skal helsetilsynet i fyiket gjøre med vedtak etter kapittel 4a
Overprøve det etter 3 måneder hvis det ikke er påklaget og helsehjelpen vedvarer

Kilde: Helsedirektoratet
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Erratum (korreksjon)

I forordet og innledningen til oversettelsen av Aid To Capacity Evaluation (ACE)
står det at dette hjelpemiddelet fil å vurdere pasientens beslutningskompetanse
ikke er validert. Det er nå etter at rapporten ble trykket blitt oppdaget at dette er
feil.

Dette hjelpemiddelet (ACE) er testet ut systematisk i en studie fra en medisinsk
avdeling (Assessment of Patient Capacity to Consent to Treatment, Etchells et aL,
J Gen Intern Med, 1999; 14; 27-34). Studien tyder på at ACE har god rellabilitet og
validitet

ACE vurderes forøvrig som det beste av alle tilgjengelig hjelpemidler for å
understøtte legers vurdering av beslutningd<ompetanse i en oversiktsartikkel
publisert i JAMA i 2011 (Does This Patient Have  Medical  Decision-Making
Capacity?, Sessums et al., JAMA, 2011; 306 (4): 420-427). Det påpekes også at
flere valideringsstudier bør gjøres av dette og andre lignende verktøy.

Reidar Pedersen, 5. jan. 2012
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Forord til oversettelsen av ACE

De fleste er enig om at pasientens selvbestemmelse er viktig. Derfor er det informerte
samtykket så sentralt i medisinsk og helsefaglig etikk og i helselovgivningen.

Et gyldig samtykke forutsetter følgende:

God informasjon
- At pasienten er samtykkekompetent

Frivillighet

Dersom pasienten ikke er i stand til å ta beslutningen selv får de profesjonelle hjelperne
og pårørende en annen rolle. Men når skal vi sette pasientens vilje til side? Og hvilke rolle
skal pårørende og helsepersonell ha?

For å besvare denne type spørsmål og yte helsehjelp på en god måte i tråd med
pasientens interesser er det vanskelig å komme utenom "beslutningskompetanse" eller
"samtykkekompetanse". Disse begrepene har vært sentrale i helselovgivningen siden de
nye helselovene kom for over 10 år siden, bl.a. for å vurdere hvem som skal bestemme
hva og hvem som skal involveres i beslutningen.

Siden har "samtykkekompetanse" blitt stadig viktigere, bl.a. med kapittel 4A i
pasientrettighetsloven hvor mangel på samtykkekompetanse er et hovedkriterium for å
kunne utøve tvang i somatikken. Også i behandlingen av psykisk syke har
samtykkekompetanse fått en mer sentral rolle.

Men hvordan skal samtykkekompetanse eller beslutningskompetanse vurderes?

Dette vet vi at helsepersonell i Norge strever med. Til tross for at mange gode verktøy og
hjelpemidler for å vurdere samtykkekompetanse er utviklet i andre land, har disse i liten
grad blitt tatt i bruk i Norge.

Senter for medisinsk etikk, Ui0, v/Jørgen Dahlberg (lege og advokat) og Reidar Pedersen
(lege, forsker og filosof) har derfor oversatt et slikt verktøy: "Aid To Capacity Evaluation
(ACE)" til norsk. Verktøyet er tilgjengelig på SMEs nettsider;
www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/

Formålet med ACE er å hjelpe klinikere til å vurdere pasientens beslutningskompetanse
når pasienten står overfor en medisinsk eller helsefaglig beslutning. Dette verktøyet er
utarbeidet av Dr. E. Etchells ved University of Toronto. Grunnen til at vi har oversatt
akkurat dette verktøyet er at det er relativt enkelt å forstå og bruke (skal ta ca 5-10
minutter å bruke i en klinisk samtale). "

-

- . (Se erratum.)

For mer informasjon om verktøy for å vurdere beslutningskompetanse og litt om praksis
i Norge til nå se vedlegg 4 NOU 2011:9 (Paulsrudutvalget);
www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2o11/nou-2on-9/25.html?id=647931.
For en innføring om pasientautonomi og det informerte samtykket i klinisk arbeid, se
artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening: tidsskriftet.no/article/1550083.

Oslo, des. 2011

Reidar Pedersen Jørgen Dahlberg



"Aid To Capacity Evaluation(ACE)"

Hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse

Dr. E. Etcheils,  Sunnybrook & Women's Colege Health Sciences Centre og Joint Centre
for Bioethics, University of Toronto, Canada

Oversatt av  Jørgen Dahlberg  og  Reidar Pedersen,  SME, Ui01

Beslutningskompetanse er evnen til å forstå informasjon som er retevant for en
beslutning samt evnen til å kunne verdsette de konsekvenser som rimelig kan forventes
av en beslutning (effer fravær av beslutning).

Formåtet med ACE  er  hjelpe klinikere tif å vurdere pasientens beslutningskompetanse ( 11)
når pasienten står overfor en medisinsk beslutning.

• De som har utviklet ACE (i) påtar seg ikke ansvar for pålitetigheten av den informasjon
som er inntatt her, (ii)  innestår  ikke for kvalitet, nøyaktighet elfer lovlighet vedrørende
bruken av ACE, og (iii) anbefaler at de som bruker ACE deltar i en standardisert
ACEopplæring (for mer informasjon se bakerst i dette dokumentet).

ACE har blitt utviklet med  økonomisk  støtte fra leger i Ontario gjennom et stipend fra
«Physicians' Services Incorporated Foundation». ACE kan kopieres for ikke-kommersiell
anvendelse.

Denne oversettelsen er gjort med tillatelse fra Dr. E. Etchells. Om du har noen spørsmål
vedrørende ACE, vennligst kontakt: Dr. E. Etchells, Sunnybrook & Women's College
Health Sciences Centre, Sunnybrook Campus Room C4-10, 2075 Bayvfew Avenue
Toronto, Ontario, M4N 3M5, Canada. Epost: edward.etchells sw.ca

Spørsmål, erfaringer med bruk av dette hjelpemiddelet, ros og ris kan også rettes til
Senter for medisinsk etikk v/Refdar Pedersen; reidar. edersen medisinmio.no

For ytterligere ressurser om beslutnlngskompetanse, se gjerne Dr. Etchells' artikkei,
"Bioethics for Clinicians: 3. Capacity",  Canadian Medical Association Journal  1996; 155:
657-61.

Oversetterne vil også anbefale følgende artikkel som har inspirert utformingen av denne
oversettelsen: Dr M. Tunzi, Can the Patient Decide? "Evaluating Patient capacity in
Practice",  American family Physician,  2001; 64: 299-306, Oversetterne vil gjerne
understreke at godt klinisk skjønn og samråd med  annet  helsepersonell er nødvendig,
selv  om man bruker denne type hjelpemiddel effer verktøy.

' . (Se erratum.)

Den engelske versjonen av ACE finnes på følgende lenke:
htt : www.'ointcentreforbioethics,ca tools ace,shtml

Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo, oversettefsen ble utført av Pedersen og Dahlberg i desember 2011.

Etikk helsetjenesten på nett: htt : www.med.uki,.no helsam f enester kunnska etikk-heket enesten
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ACE bruk

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Bestutningskompetanse er evnen til å forstå informasjon relevant for en beslutning
samt evnen til å kunne anerkjenne de konsekvenser som rimelig kan forventes av en
bestutning (eller fravær av beslutning). (Dette er definisjonen på bestutningskompetanse
fra lovgivning i Ontario, Canada, 1996. Selv om lignende definisjoner finnes i mange land
anbefater vf at brukere undersøker eksisterende lovverk, rettspraksis og veiledere i sitt
land eller region.)

Formåtet med ACE er å  hjelpe klinikere til å evaluere  pasientens
beslutningskompetanse systematisk når pasienten står overfor en medisinsk beslutning.

Identifiser og adresser eventuelle kommunikasjonsbarderer/-hinder før
beslutningskompetansen vurderes (eksempelvis hørselsskader, redusert syn,
språkbarriere, dysfasi, dysartri m.v.). Andre kan eventuelt bistå i kommunikasjonen
(eksempelvis en tolk). De som blstår må I så fall ikke forsøke å svare på vegne av
pasienten som vurderes.

Når en vurderer bestutningskompetanse må den som vurderer:

Informere om behandlingen, alternativer, risiko og bivirkninger, samt
konsekvensene av å unnlate behandling, i et omfang som en fornuftig person ville
trenge for å ta en beslutning.

Svare på alle spørsmål eller forespørsler vedrørende annen informasjon.

Inforrnasjonsutvekslingen kan fortsette under hele vurderingsprosessen. Hvis
eksempelvis en person ikke anerkjenner at han/hun kan bli i stand til å gå etter en
amputasjon foretatt under kneet, informer om dette på nytt og revurder personens
anerkjennefse.

Bruk pasientens egne ord der dette er mulig (hvis eksempelvis pasienten omtaler
kreften som en "svulst", så bruk dette begrepet gjennom samtalen).

Ikke vurder hvorvidt du er enig eller uenig i en persons beslutning. Vurder personens
evne til å forstå og anerkjenne beslutningen.
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ACE skjemaet med mulige hjelpesporsmål for å
vurdere beslutningskompetanse

Pasientens navn: 	

Noter observasjoner som understøtter dine vurderinger, inkludert hva pasienten svarer
(med pasientens egne ord). Kryss av i kolonnen til høyre på hvert område før du gjør en
samlet  vurderfilg  til slutt.

Evne til å forstå det medisinske problem  Ja
Mulige spørsmål:
Hvilke problem har du akkurat nå? lUsikker
Hva er det som er det største problemet?
Hvorfor er du på sykehuset? Nei
Har du Enavn på tilstand/problemp
Observasjoner:

Evne til å forstå foreslått behandling Li Ja
Mulige spørsmål:
Hva er behandlingen for [din tilstand]? Usikker
Hva annet kan vi gjøre for å hjelpe deg?
Kan du få/kan det være aktuelt med [foreslått behandling]? [ 1Nel
Observasjoner:

Evne til å forstå alternativer til den foreslåtte behandlingen  Ja
(twis noen)
Mulige spørsmål: Usikker
Er det noen andre [behandlingsalternativ]?
Hvilke andre muligheter har du? Nei
Kan du få/kan det være aktuelt med [behandlingsalternativ]?
Observasjoner: Ingen

alternativ

Evne til å forstå muligheten til å nekte den foreslåtte
behandlingen (inkluderer både å la være å påbegynne og å
avslutte foreslått behandling)
Muiige spørsmål:
Kan du nekte [foreslått behandlingl?
Kan vi avslutte [foreslått behandling]?
Observasjoner:

Ja

Usikker

Nei
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Evne til å anerkjenne konsekvenser som det er rimelig å  Ja
—

forvente at en aksept av behandlingen vil kunne føre til
Mulige spørsmål: —1Usikker
Hva kan skje med deg hvis du får [foreslått behandling]? —
Kan [foreslått behandling] forårsake problemer/bivirkninger? Nei
Kan [foreslått behandling] hjelpe deg å leve  lenger?
Observasjoner:

Evne til å anerkjenne konsekvenser som det er rimelig å u 3a
forvente at det å nekte behandling vil kunne føre til (inkluderer
både å la være å påbegynne og å avslutte foreslått behandling) E Usikker
Mulige  spørsmål:
Hva vil kunne skje med deg hvis du fkke får [foreslått behandling]? [ Nei
Kunne du bli sykere/dø hvis du ikke får [foreslått behandling]?
Hva vil kunne skje hvis du får [andre behandfingsafternativ]?  [Hvis
behandlingsalternativ er tilgjengelfgl
Observasjoner:

Merk: For spørsmål 7a og 7b, vil et "ja" svar bety at personens beslutning er
påvirket av depresjon eller psykose

Personens beslutning er påvirket av depresjon  Ja
Mulige spørsmål:
Kan du hjelpe meg å forstå hvorfor du  vil/ikke vil ha  behandling? Usikker
Føler du at du blir straffet for noe?
Tenker du at du er en dårlig person? Nei
Har du noe håp for fremtiden?
Fortjener du å få  behandling?
Observasjoner:

Personens beslutninger er påvirket av  3a
vrangforestilling/psykose.
Mulige spørsmål: JUsikker
Kan du hjelpe meg å forstå  hvorfor du  vfl/fkke vil ha behandling?
Tror du noen forsøker å skade deg? Nei
Stoler du på legen/sykepleferen din?
Observasjoner:

. ••• • •
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Samlet vurdering:

Definitivt beslutningskompetent
L.• • ••1

Trof ig beslutningskom petent

Trolig manglende beslutningskompetanse

Definitivt manglende beslutningskompetanse

En innledende vurdering av beslutningskompetansen v.h.a. ACE er det første steget i en
vurderingsprosess. Hvis utfallet er «definitivt manglende» eller «trolig manglende»
beslutningskompetanse vurder om det kan være kurerbare eller reversible årsaker
(eksempelvis påvirknlng av medikamenter eller rusmidler). Gjenta vurderingen når slike
faktorer er minimert eller eliminert. Hvis utfallet er «trolig manglende» eller «trolig»
beslutningskompetent bør ytterligere tiftak iverksettes for å avklare situasjonen. Hvis du
eksempelvis er usikker på om en pasient forstår behandlingen, kan ytterligere samtale
som fokuserer på dette være til hjelp. Likeledes, kan samtaler med familie, noen med
samme kulturelle eller religiøse tilhørighet, eller en psykiater være klargjørende.

En konklusjon om at beslutnIngskompetanse mangler bør aldri baseres på grunnlag av
7a eller 7b alene. Selv om du er sikker på at beslutningen er basert på vrangforestillinger
eller depresjon foreslår vi at du alltid innhenter en uavhengig vurdering av dette.

Kommentarer:
(for eksempel; behov for psykiatrisk vurdering, ytterligere informasjon og
diskusjon med pasienten, eller å snakke med familien)

Tid brukt på vurderin g av beslutningskompeta nse: minutter

Dato: Klokkeslett:

Vurderingen ble gjort av:
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VURDERINGSVEILEDER TIL ACE-SKJEMAET

For 1-4: Om personen forstår det aktuelle medisinske problemet,
behandlingsforslaget og alternativene (inkludert det å avstå fra eller avbryte
behandling).

For 5-6: Om personen anerkjenner konsekvensene av beslutningen.

For 1-6: Om personen svarer adekvat på åpne spørsmål, svar «3a». Om pasienten
trenger mye veiledning ved hjelp av lukkede spørsmål, svar «Usikker». Om
pasienten ikke kan svare adekvat til tross for forklaringer og velledning, svar
«Nei»

For 7: Om paslenten virker deprimert eller psykotisk må det vurderes om
beslutningen påvirkes av depresjonen eller psykosen.

For 7a: Om personen virker deprimert, vurder om beslutningen er påvirket av
depresjon. Se etter tegn på depresjon som kan påvirke beslutningskompetansen,
for eksempel håpløshet, manglende selvtillit, skyldfølelse og bestraffelse  (se
forslag til spørsmål i skjema),

For  7b:  Om personen  virker  psykotisk, vurder om beslutningen er påvirket av
vrangforestillinger eller psykose (se forslag til spørsmål 1 skjema).

Dokumenter observasjoner som støtter skåringen, inkludert eksakte svar fra
pasienten

Husk at alle i utgangspunktet antas å være beslutningskompetente. Om du er
usikker i den helhedige vurderingen, bør du derfor felle i retning av å konkludere
med at pasienten har beslutningskompetanse.
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Hjelpemiddel til vurdering av beslutningskompetanse
(ACE) Informasjon om opplæring

ACE OPPLÆRING

Vi har utviklet et e'n times undervisningsopplegg hvor vi går gjennom de viktigste
begrepene og prinsippene for å vurdere besiutningskompetanse, både for
grunnutdanning og etterutdanning.

Undervisningen består av:

En introduksjon, inkludert etisk og juridisk betydning
Oefinisjon av beslutningskompetanse
Et case
Utdeling av ACE
Et intervju med en standardisert pasient gjennomføres av en av studentene
Vurdering av pasienten ved hjelp av ACE
Diskusjon hvor en vektlegger det viktigste i den prosessen som vurderingen av
beslutningskompetanse inngår i, inkludert a' etablere effektiv kommunikasjon,
sikre god informasjonsutveksling, samt å utforske personens begrunnelser for sin
beslutning

ACE CASE

Ola kan fremstilles av en standardisert pasient (eller av en instruktør)

Saken:

Ola er en 70 år gammel enkemann. Hans kone døde for to år siden. Han har en datter og
tre sønner. Forholdet til barna er preget av omfattende konflikter. Han har nylig vært
innlagt på sykehus for gangren (koldbrann) i høyre fot og legg. Problemet begynte for tre
år siden da han fikk en infeksjon i en t i høyre fot som utviklet seg til et gangren. Det
ble da oppdaget at han hadde sukkersyke. Tåen ble amputert. I fjor slo han høyre legg
det han skulle på bussen. Skrammen utvildet  seg  til et nytt gangren som endte i en
operasjon for 6 måneder siden hvor en del av foten ble amputert. På det tidspunktet ble
det samtidig gjennomført en arteriell bypass (operasjon på blodårer) for å redusere
risikoen for nytt gangren. Han ble overført fra sykehuset til et rehabiliteringssenter hvor
han oppholdt seg i fem måneder. Per ble det avdekket at han hadde gangren i den
gjenværende  delen av  foten. Intravenøs antibiotikabehandling ble forsøkt uten hell. En
amputasjon under kneet ble foreslått. På operasjonsdagen ombestemte han seg og
takket nei til operasjon, og reiste hjem til datteren i tre dager. Han er nå brakt tilbake til
sykehuset av datteren. Ola har vært trist siden hans kone døde. Han ønsker ikke å være
en byrde for sine barn, og han tror ikke operasjonen vil kurere ham.

Instruksjoner

Ola (standardisert pasient eller instruktør) intervjues av en av deltakerne. Bruk
«Eksempler på vurdering»  for  å vurdere Olas beslutningskompetanse. Øvrige
opplysninger som trengs for å vurdere Olas beslutningskompetanse bør noteres under
«Kommentarer» (til slutt i skjemaet)

411
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EKSEMPLER PÅ VURDERING.

Muli e s  Ørsmål  MuU e svar Forsla til vurderin
1. Evne til å forstå det medisinske roblem

Hvilke problem har du akkurat nå?  Jeg har vondt i foten. Jeg  JA
kan ikke gå.

Hvilke problem har du akkurat nå?  Jeg vet ikke.  USIKKER

Har  du et problem med foten?  Ja, jeg kan ikke gå.

Hva er det som er det største problemet
akkurat nå?  leg vet ikke.  NEI

Har du et problem med foten?

2. Evne til å forstå foreslått behandlin

Hva er behandlingen for [  foten din]?

Hva er behandlingen for [foten din]?

Kan du opereres?

Jeg vet Ikke/nei.

De vil kutte benet under  JA
kneet,

Jeg vet ikke. Kan du si
meg det?

Ja, de vil kutte av benet.  USIKKER
[Trenger ytterfigere
forklaring av at
amputasjon skjer under
kneet/at ikke hele benet
skal i'ernes]

Hva er behandlingen for [ foten din]?  Jeg vet ikke.  NEI

Kan foten opereres?  Jeg vet ikke/nei.

3. Evne til å forstå alternativer til den foreslåtte behandlin en hvis noen

Er det noen andre  Jeg tok antibiotike. 3A
behandlingsalternativer?



Side I 9

Er det noen andre Ingenting virker. USIKKER
behandlingsalternativer?

Kan du ta antibiotika? Ja

Er det noen andre Jeg vet,ikke. NEI
behandlingsafternatfver?

Kan du ta antibiotika? Jeg vet ikke.

4. Evne ti( å forstå muligheten til å nekte den foreslåtte behandlingen (inkluderer både
å la være å påbegynne og å avslutte foreslått behandling)

Hvilke andre alternativ finnes?

Kan du nekte operasjon/amputasjon?

Dere lar være å kutte av JA
benet fordi jeg ikke vil.

Ja. USIKKER

Kan du nekte operasjon/amputasjon? Jeg vet ikke, NEI

5. Evne til å anerkjenne konsekvenser som det er rimelig å forvente at en aksept av
behandlingen vU kunne føre til

Hva kan skje med deg hvis du opereres? Jeg kan havne i rullestol, 3A
[Trenger ytterligere
forklaring om muligheter
for rehabilitering,
protese, muligheter for å
'gjenopprette funksjon og
å klare seg selv3

Hva kan skje med deg hvis du opereres? Jeg vet ikke. USIKKER

Kan operasjonen gjøre at du lever lenger? Ja

Kan operasjonen gjøre at du lever lenger? Jeg vet ikke/nei NEI
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6. Evne til å anerkjenne konsekvenser som det er rimelig å forvente at det å nekte
behandling vil kunne føre til (inktuderer både å la være å påbegynne og å avslutte
foreslått behandling)

Hva vil kunne skje med deg hvis du ikke Jeg kan dø. Jeg kan få JA
opereres? blodforgiftning,

Hva vil kunne skje med deg hvis du ikke
opereres?

Kan du bli sykere/dø uten operasjonen?

Hva vil kunne skje med deg hvis du ikke
opereres?

Kan du bli sykere? Kan du dø uten
operasjonen?

Jeg vet Ikke.

Ja. [Gå gjennom
konsekvensene igjen og
gjenta spørsmålene. Om
svaret ikke blir klarere,
kryss av for «Usikker»)

USIKKER

Jeg vet ikke/ingenting. N EI

Jeg vet ikke. [Gå
gjennom konsekvensene
igjen og gjenta
spørsmålene. Om svaret
ikke blir klarere, kryss av
for «Nei»)

7a. Pasientens beslutning er påvirket av depresjon

Hvorfor vil du ikke opereres?

Hvorfor vil du ikke opereres?

Jeg er et dårlig JA [definitivt
menneske.deprimert]
Jeg har hatt et darlig liv.
Jeg fortjener å dø.
Jeg blir straffet.
Jeg fortjener ikke en
operasjon.

Ingenting ser ut til å US1KKER [mulig
virke. deprimert]
Jeg har ikke noe håp.
Jeg er veldig trist.
.7eg er helt alene.
Jeg har allerede lidd nok.
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Hvorfor vfl du ikke opereres? Jeg har levd et langt og
godt liv.
Jeg vil ikke havne i
rullestol, jeg trenger å
være uavhengig.
[Trenger ytterligere
forklaring om muligheter
for rehabilitering,
protese, muligheter for å
gjenopprette funksjon og
å klare seg selv.]

NEI [ikke deprimert]

7b, Pasientens beslutninger er påvirket av vrangforestilling/psykose.

Hvorfor vii du ikke opereres? Du er en vampyr1 3A [definitivt
vrangforestilling]

Hvorfor vil du ikke opereres? Du forsøker å drepe USIKKER [mulig
meg, vrangforestilling]
Du vil at jeg skal bli en
krorpling.

Hvorfor vil du ikke opereres? Jeg vil ikke havne i NEI [ikke
rullestol. [Trenger vrangforestilling]
ytterligere forklaring om
muligheter for
rehabilitering, protese,
muligheter for å
gjenopprette funksjon og
å klare seg selv.]
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HENS1KT
Sikre faglig forsvarlig pleie og oppfølging av beboere ved akutt og kritisk sykdom

OMFANG
Alle beboere som 1 OKFs sykehjem

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef, avdelingsleder

3.2 Hovedansvar for faglig forsvarlig pleie
Sykepleler

3.3 Hovedansvar for faglig forsvarlig medisinsk oppfølging
Lege

DEFINISIONER
Ingen.

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet: Ansvarliutføres av:




S ke leier kontakter le e S ke leier
2 Lege og sykepleier følger prosedyrer for akutte

hendelserse vedle
Sykepleier, lege

3 Lege vurderer medisinsk behandling: lindrende
behandling, palliativ behandling, akutt behandling,
innle else i s kehus

Lege

4 Sykepleier følger opp legens medisinske
forordnin er

Sykepleier

5 Sykepleier følger opp beboeren ift smertelindring,
kvalmealliativ behandlin

Sykepleier

6 Ivareta beboerens verdi het omedbestemmelse S ke leier, le e
7 Pårørende informeres om beboerens tilstand S ke (eler, le e

Utarbeidet av:
Anne Gry Kolstad

Dato: 03.10.2012

Gjennomgått av:
3ane Bredby
Direktør
Dato: 03.10.2012
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8 Plele, oppfølging og behandling dokumenteres i Sykepleler, lege




Gerica




9 Utarbeide nye tiltaksplaner i Gerica tilpasset
beboerens behov

Sykepleler

10 Vurdere å leie inn ekstra personell for å ivareta
beboerens grunnleggende behov, f. eks for å

Avdelingsleder, ansvarshavende sykepleler

ivareta terminal omsor
11 Kontakte prest eller annet personell etter

beboerens ønske
Sykepleier

REFERANSER
6.1 Aktuelle Jover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Prosedyrer for kutte hendelser:

Akutt dyspnoe
Akutt forvirring hos eldre
Anafylaksi
Bevisstløshet
Brystsmerter
Hodeskader
Hvilke papirer skal sendes fastlege ved avreise sykehjem
Hyperglykemi
Hypoglykemi
Kramper
Magesmerter
Marevanbehandling
Medisinske opplysninger ved innleggelse i sykehjem fra hjemmet
Mistanke om DVD
Mistanke om hjerneslag
Mottak av nye pasienter og oppfølgingsrutiner
Målsetting, kvalitetssyn og lover
Observasjoner om mistanke ved brudd FCF
Observasjonsskjema ved akutt sykdom - forverring
Organisasjon og kompetansekrav sykehjemslege
Retningslinjer for pårørendesamtale
Retningslinjer for terminal omsorg

Retningslinjer for å unnlate eller avslutte livsforlengende behandling til døende
pasienter
Skjema for innhenting av medisinske opplysninger sykehjem
Sykehjemslegens rolle og oppgaver

Synkope



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF Akutt dyspnoe- pusteproblemer

Gjelder fra: Revisjonsnr:
01.02.2012 0

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
S sborg kommune Inst.s'ef/Adrn.OKF Sykeli emsle e

Formål: Sikre bruker riktig utredning og behandling ved akutte pusteproblemer

Gjelder for: Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt
Dyspnoe defineres som plutselig oppstått tung pust eller akutt forverrelse hos pasient med
tung pust fra før.

Tung pust er et symptom ved mange ulike sykdommer. Flere av disse sykdommene er
hyppigere ved økende alder. I livets sluttfase er tung pust ofte et framtredende symptom, og
det er derfor viktig å vurdere behandlingsniva nøye hos disse pasientene.

Vanlige årsaker til akutt tung pust kan være: forverrelse av KOLS eller astma, pneumoni,
hjertesvikt (lungeødem), lungeemboli, pleuravæske, fremmedlegeme/aspirasjon,
pneumothorax, panikkangst.

Frentgangsmåte:
Undersokelser:

Finn ut om pasienten har noen kjente sykdommer som kan gi tung pust (KOLS,
hjertesvikt eller lignende).

Spør etter: andre symptomer (for eksempel smerter), vil pasienten helst ligge eller
sitte, brå eller gradvis debut.

Se etter: grad av respirasjonsbesvær, tegn på nedsatt sirkulasjon (klam/kald), hudfarge
(blek, cyanose), surklete eller pipende respirasjon.

• Mål: blodtrykk, puls,  respirasjonsfrekvens,  rektaltemperatur.

Tiltak:

• Gi oksygen.

Sett pasienten opp i sittende stilling.

Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

Dersom pasienten har kjente sykdommer og står på evt. medisiner, prøv disse (for
eksempel forstøver ved KOLS eller diuretika ved hjertesvikt).

Dersom dårlig effekt: undersøk i kardex/journal om pasienten skal ha aktiv behandling
ved forverrelse og kontakt sykehjemsslege eller legevakt.

Lege avgjør videre utredning og/eller behandling eventuelt i samråd med sykehus.

Slutt på prosedyren

Ifåndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:0
Kvalitetssystemet Akutte pusteproblemer-

dyspnoe

Side 1av 1



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

Gjelder fra:
01.02.2012

Revisjonsnr: 0 Akutt forvirring hos eldre
Godkjent av:

Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
Sarpsbor kommune Inst.sjeffadm.OKF Sykeh'emsle e

Formål:  Sikre brukeren riktig utredning og behandling ved akutt forvirring.

Gjelder for:  Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt:  Akutt forviring defineres som akutt innsettende og forbigående svikt av hjernens
funksjoner med endret bevissthet, persepsjon, atferd og døgnrytme.
Akutt forviring er hos eldre ofte utløst av underliggende sykdom, og det er derfor viktig å
identifisere tilstanden og korrigere årsaken for å bedre funksjonen.

Symptomer: 


1. Redusert bevissthet

Kognitive forstyrrelser (desorientering, svekket korttidshukommelse)

Psykomotoriske forstyrrelser (vekslende hypo - og hyperaktivitet, økt reaksjonstid)

Forstyrret nattesøvn (søvnløshet, nattlige forverringer, endret døgnrytme)

Vanlige utløsende årsaker til akutt forvirring kan være: Infeksjoner/feber, dehydrering,
hypoksi, hypoglykemi, anemi, smerter, urinretensjon, hodetraume, apoplexi, medikamenter.

Fremgangsmåte: 1. Undersøkelser:
Finn ut om pasienten har noen kjente sykdommer (forverring av de fleste sykdommer
kan gi forvirring).

Spør om ledsagende symptomer (magesmerter, hoste, smerter ved vannlating).

Se etter: tegn på nedsatt sirkulasjon (kald/klam), dyspnoe, hudfarge (blek/cyanose),
allmenntilstand. Kjenn etter oppfylning over urinblære.

Mål: blodtrykk, puls (frekvens og regelmessighet), rektaltemperatur, CRP, Hb

Prøv å skap ro og trygghet rundt pasienten.

Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

Dersom pasienten har kjente sykdommer og står på eventuelt medisiner, prøv disse
(for eksempel smertestillende, febernedsettende, nevroleptika).

Dersom ingen effekt; se i journal/kardex hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved
forverring, og kontakt sykehjemslege/legevakt.

Lege avgjør eventuelt videre utredning og/eller behandling.

Pasienten skal om mulig ikke innlegges i sykehus eller flyttes da dette vanligvis vil
forverre tilstanden.

Slutt på prosedyren

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: 0
Kvalitetssystemet Akutt forvirring hos eldre

Side 1 av 1



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF Anafylaksi

Gjelder fra: Revisjonsnr:
01.02.2012 0

Godkjent av:
Etter modelt fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
S sbor kommune Adm,OKF/Inst.sjef Sykeh'emsle e

Formål: Sikre brukeren rett behandling ved allergisk sjokk/anafylaksi.
Gjelder for: Sykehjem Omsorg Oslo KF
Generelt: Anafylaksi er en akutt, livstruende hypersensitivitetsreaksjon etter eksponering for
ulike agens, f.eks latex, vaksiner, insektsstikk, medikamenter (især antibiotika og NSAIDs)
samt fødemidler som nøtter og  sjørnat.
NB: Krever  hyperakutt  behandling uten tid til tilleggsundersokelser.

Symptomer:

Varierer betydelig, fra mild hudkløe til svære former hvor fiere organer involveres.
Akutt innsettende sykdom 5-60 minutter etter eksponering for allergen. Sjeldnere etter
fiere timer (per oralt inntak).
Forvarsler kan være: varmefølelse, hudkløe, uttalt slapphet eller svimmelhet,
uro/angst.
Senere symptomer:
Sirkulasjon: Økende varmefølelse, rødme, hjertebank, blekhet og kaldsvette, lavt
blodtrykk, ev. kollaps og hjertestans.
Luftveier: Heshet, hoste, stridor, astma og dyspne, eyanose og respirasjonsstans.
Hud: Kløe, urtikaria, Quinekes ødem
Mage-tarm: Kløe i munn og hals, kvalme, brekninger, kolikk og diare,
CNS: Uro, angst, svimmelhet, bevissthetssløring, ev. kramper og/eller koma.

Fremgangsmåte
Tiltak:

Tilkall hjelp!
Legg pasienten flatt med hevede ben (evt. fotende).
Frie luftveier og evt. gi 02 på maske (11-12L/min.).
Gi adrenalin omgående: Adrenalin® 1 mg/ml (0,1%) intramuskulært eller dypt
subkutant, 0,5-1,0 mg (0,5-1,0 ml Adrenalin lmg/m1)
Masser  injeksjonsstedet.
Fjern utløsende agens (om mulig) for å hindre ytterligere eksponering for allergen
Adrenalin kan gjentas i samme dose etter 5-20 minutter ved manglende bedring eller
forverring av symptomene.
Legg raskt 1-2 venfioner ved alvorlig anfall.
Koble til intravenøs væsketilførsel:  f.  eks. Ringer acetat 500-1000m1på høy
infusjonstakt. Vurder effekt etter BT.
Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.
Tilkall lege som avgjør videre behandling, evt. i samråd med sykehus.

Dokumentreferanser
Norsk Elektronisk Legemiddelhåndbok
Akuttprosedyrer Medisinsk Avdeling Sykehuset Østfold IIF rev. 26.03.2008.

slutt på prosedyren

Mndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Kvalitetssystemet Anafylaksi 0

Side 1 av I



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF Bevisstløshet

Gjelder fra: Revisjonsnr:
01.02.2012

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
Sar sbor kommune Adm.OKF/inst.s'ef Sykeh'emsle e

Formål: Sikre brukeren riktig utredning og behandling ved bevissthetstap.

Gjelder for: Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt: Bevisstløshet defmeres som: plutselig oppstått bevissthetstap eller markert nedsatt
bevissthet som vedvarer. I motsetning til synkope, der man kun har kortvarig bevissthetstap.
Bevissihetstap er vanligvis et symptom på alvorlig sykdom, og kan ofte indikere dårlig
prognose. Noen tilstander kan imidlertid behandles, og riktig observasjon og vurdering er
derfor viktig.

Bevissthetstap kan ha svært mange årsaker, og de fleste døende er bevisstløse den siste tiden,
navhengig av diagnose. Noen viktige årsaker kan være: hypoglykemi/hyperglykemi,
hjerneslag, epilepsi, hodetraume, infeksjoner (hvor som helst i kroppen), intoksikasjon,
psykogent bevissthetstap (ved psykoser eller alvorlig demens).

Fremgangsmåte: Undersøkelser: (etter stabilt sideleie og frie luftveier)
Finn ut om pasienten har noen kjente sykdommer som kan gi bevissthetstap
(sukkersyke, epilepsi eller lignende).

Undersøk om pasienten har hatt ledsagende symptomer (kramper, hodepine, feber
eller lammelser) i forkant.

Se etter: tegn på nedsatt sirkulasjon (kald/klam/blek), grad av bevissthetsnedsettelse
(reagerer på srnerte(tilsnakk?), lammelserlskjevhet i ansikt, pupiller
(store/små/reaksjon på lys).

Mål: blodtrykk, puls (frekvens og regelmessighet), rektaltemperatur, blodsukker.

Tiltak:

Stabilt sideleie og frie luftveier.

Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

Dersom pasienten har kjente sykdommer og står på eventuelt medisiner, prøv disse
(hypo/hyper glykemi: se egen prosedyre.)

Dersom ingen effekt; se i journal/kardex hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved
forverring, og kontakt sykehjemsslege/legevakt.

Lege avgjør eventuelt videre utredning og/eller behandling, eventuelt i samråd med
sykehus.

Dokumentreferanser
Steinar Hunskår; Allmennmedisin

Slutt på prosedyren
Ilåndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: 0
Kvalitetssystemet Bevisstløshet

Side 1 av 1



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF 13rystsm erter

Gjelder fra:
01.02.2012

Revisjonsnr: 0

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig; Athar Shahzad
Sa sbor kommune Adm.OKF/Inst.s'ef S kehjemsle e

Formål
Sikre pasienten riktig utredning og behandling ved smerter i brystet.

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt
Brystsmerter deftneres som: Akutt oppståtte smerter i brystet av ulik karakter, med eller uten
utstråling.
Brystsmerter er vanlig hos eldre, og kan haulike årsaker. Risikoen for alvorlig sykdom øker
generelt med alderen, men også hos eldre er muskelsmerter og angstlidelser vanlig. Det er
derfor viktig å kjenne pasientens sykdomshistorie.
Svært mange sykdommer kan gi brystsmerter. De vanligste kan være: Koronarsykdom
(angina eller hjerteinfarkt), pneumoni, lungeemboli, panikkangst, muskelsmerter,
osteoporose/ribbensbrist, tnetastaser, aortaaneurysme.

Fremgangsmåte:
Undersøkelser:

Finn ut om pasienten har noen kjente sykdommer som kan gi brystsmerter (angina,
angstlidelse, pneumoni).

Spør etter andre symptomer (for eksempel dyspnoe), karakter av smerten, utstråling,
stillingsavhengig?

Se etter tegn på dårlig sirkulasjon (kald/klam), blek hudfarge, smertepåvirkning

Mål: blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, rektaltemperatur.

Tiltak:

Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

Dersom pasienten har kjente sykdonnner og står på eventuelt medisiner; prøv disse
(for eksempel nitroglyserin ved angina (obs ikke ved for lavt BT) eller
benzodiazepiner ved angst).

Dersom ingen bedring: undersøk i kardex/journal hvor aktiv behandling pasienten skal
ha ved akutt forverrelse og kontakt sykehjemslege eller legevakt.

Lege avgjør videre utredning og/eller behandling eventuelt i samråd med sykehus.

Slutt på prosedyren

Ilåndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: 0
Kvalitetssystemet Brystsmerter

Side I av 1



Oslo kommune liodeskader
Omsorg Oslo KF

Gjelder fra: Revisjonsnr: 0
01.02.2012

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
S sbor kommune Adm.OKF/Inst.s'ef Sykehjernsle e

Formål: Sikre brukeren riktig oppfølging og behandling etter hodeskader.

Gjelder for: Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt: Eldre er utsatt for hodeskader, særlig i forbindelse med fall.
Alvorlighetsgrad:

Minimal hodeskade: Intet bevissthetstap.

Lett hodeskade: Kortvarig (< 5 min.) bevissthetstap eller arnnesi/nedsatt hukommelse
eller nedsatt reaksjonsevne.

Moderat hodeskade: Bevissthetstap over 5 min, eller vedvarende nevrologiske
symptomer (for eksempel lammelser, talevansker).

Alvorli hodeskade: Vedvarende bevissthetstap (koma).

Risikofaktorer for komplikasjoner:

Behandling med antikoagulantia (f.eks Marevan) eller kjent blødningsforstyrrelse.

Klinisk mistanke om skallebrudd (ved palpasjon eller inspeksjon.)

Posttraumatisk epileptisk anfall.

Shuntbehandlet hydrocephalus.

Fremgangsmåte: Tiltak:
Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

Firm ut om pasienten har risikofaktorer.

Minimale hodeskader: Bør vekkes 1-2 ganger påfølgende natt, ellers ingen tiltak

Lette hodeskader uten risikofaktorer: Bør observeres på sykehjemmet med
registrering av bevissthetsnivå u illestørrelse u illereaks'on blodt kk o uls
hvert 15. minutt de første 2 timene, deretter hver time i 12 timer etter skaden

Lette hodeskader med risikofaktorer moderate o alvorli e hodeskader: Undersøk i
journal/kardex om pasienten skal ha aktiv behandling ved forverrelse og kontakt
sykehjemslege eller legevakt.
Observasjon:

Kontakt lege dersom økende hode ine 'entatte breknin er nedsatt bevissthet eller
forvirring. Moderat hodepine, kvalme, svirnmelhet og nedsatt hukommelse kan være normalt
etter en ufarlig hodeskade.Dokumentreferanser:Skandinaviske retningslinjer for
håndtering av hodeskader, TOnif 2000:120

Sluttpå rosedyren

Mndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: 0
Kvalitetssystemet Hodeskader

Side 1 av 1



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

Gjelder fra:
01.02.2012

Revisjonsnr: 0
Hvilke papirer skal sendes
fastlege ved avreise sykehjem?

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
S sbor kommune Adm.OKF/Inst.s'ef S keliemsle e

Formål
Sikre at helsepersonell som trenger opplysninger om en pasient etter endt sykehjemsopphold
får dette slik at pasienten får forsvarlig oppfølging.

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF, inklusive leger tilknyttet disse.

Lovgrunnlag
Kommunehelsetjenesteloven av 19.november 1982

Helsepersonelloven av 2 juli 1999

Pasientrettighetsloven av 2 juli 1999

Pasientjournalforskriften § 9

Generelt
'Ved hjemreise fra sykehjem skal oppdaterte medisinske opplysninger sendes fastlege og
eventuelt andre pasienten mener epikrisen skal sendes til, slik at sykehjemmet bidrar til et
faglig forsvarlig helse- og omsorgtilbud til vedkommende.

Fremgangsmåte
Epikrise med viktige journalopplysninger samt oppdatert medikamentliste bør  sendes  fastlege
innen 1 uke etter at pasient har reist.

Slutt på prosedyren

Håndbok:
Kvalitetssystemet

Prosedyre:
Hvilke papirer skal sendes
fastlege ved avreise
sykehjem

Dato sist revidert: Rev.nr:
0
Side 1 av



Oslo Kommune Hyperglykemi
Omsorg Oslo KF

Gjelder fra: Revisjonsnr: 0
01.02.2012

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
Sa sbor kommune Adm.01(F/Inst.s'ef Sykeh'emsle e

Formål:
Sikre brukeren rett behandling ved høyt blodsukker.

Gjelder for:
Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt:
Ved nedsatt bevissthet bør man anta at årsaken er hypoglykemi til det motsatte er vist.

Normalt fastende blodsukker 4-6mmol/L. Hyperglykemi kan utvikle seg akutt (minutter-

timer) eller gradvis (dager-uker).
Vanlige symptomer er:

Høyt blodsukker >25-30 mmol/L
Sterkt nedsatt allmenntilstand
Varierende grad av mental påvirkning (klar-somnolent/døsig-komatøs),

Hyperventilasjon (acetonlukt)
Dehydrering, tørste og hyppig vannlating

Lavt blodtrykk, rask puls
Magesmerter, kvalme og oppkast kan forekomme (akutt).

Påvirket kroppstemperatur (lav eller subfebrilia)

Utløsende årsaker hos eldre pasienter er som regel infeksjoner eller annen akutt sykdom
(hjerteinfarkt, hjerneslag), medikamentbivirkning (glukokortikoider, høye doser diuretika)

eller behandlingssvikt (for lite insulin eller inntak av store mengder sukker). Hyperglykemi

kan også skyldes en udiagnostisert diabetes rnollitus eller en forverring av kostregulert

diabetes mellitus. Nyresvikt kan være en medvirkende årsak.

Vremgangsmåte
i. x111.3vi

Mål blodsukker!
Mål: BT, puls, rektaltemperatur, respirasjonsfrekvens og CRP.

Obs. bevissthet: grad av kontaktbarhet

Obs. vannlating/diurese og hydreringsgrad (nedsatt hudturgor, tørre munnslimhinner,

myke og innsunkne øyne, kalde ekstremiteter og rask puls).

2. Tiltak: Mål: Gradvis normalisering av blodsukker

Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.
Ved blodsukker 20-25mmol/L, foreta en individuell vurdering. Gi eventuelt 4-6

enheter hurtigvirkende insulin (Actrapid®, Novorapid® eller Humalog® 100E/ml).

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:

Kvalitetssystemet Hyperglykerni
Side 1 av 2



Legg inn veneflon og start intravenøs infusjon med NaC1 9mg/ml, 1/2-1 liter per time
starten. VÆSKE ER DEN VIKTIGSTE BEHANDLINGEN!
Ved blodsukker >25nunol/L gis 6-8 enheter hurtigvirkende insulin.
Ved blodsukker >25mmol/L som ikke lar seg senke og/eller ingen klinisk bedring; se i
joumal/kardex hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved forverring, og kontakt
sykehjemslege/legevakt.
Lege avgjør videre utredning og/eller behandling, eventuelt i samråd med sykehus.

Dokumentreferanser
Norsk elektronisk legemidde1håndbok.
Borge sykehjems rutinehåndbok kap. 6, anno 2005

Slutt på prosedyren

Håndbok:
Kvalitetssystemet

Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Hyperglykemi

Side 2 av 2
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

Hypoglykemi

Gjelder fra: Revisjonsnr: 0
01.02.2012

Godkjent av:
Etter modell fra Systernansvarlig: Athar Shahzad
Sa sbor kommune Adm.OKF/Inst.s'ef Sykeh'emslege

Formål
Sikre brukeren rett behandling ved lavt blodsukker.

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt
Ved nedsatt bevissthet bor man anta at årsaken er hypoglykemi til det motsatte er vist.
Hypoglykemi defineres som blodsukker  <2,5-3,0 rnmol/L.  Normalt fastende blodsukker er 4-
6 mmol/L,
Ubehandlet kan tilstanden medføre hjerneskade eller død.

Mildhypoglykemi  innebærer symptomer som går over ved raskt inntak av mat eller drikke.
Alvorlig  hypoglykemi innebærer et blodsukker <2,8mmol/L kombinert med kramper og/eller
bevissthetstap.
Hypoglykemi er 10 ganger hyppigere hos diabetikere som bruker  insulin  enn hos dem som
bruker perorale antidiabetika (sulfonylureaderivater eller repaglinid/nateglinid).
OBS: Hypoglykemi kan ha et mer langvarig forløp om pasienten bruker antidiabetika..

Symptomer:
Føling gir uro, svette, rask puls/hjertebank, humørsvingninger og sult. Disse kan
forsvinne/maskeres når sykdommen har vart i mange år, ved bruk av betablokker, etter
inntak av alkohol og ved altfor lave blodglukosenivå over lengre tid.
Velregulerte diabetikere far vanligvis føling når blodsukkemivået faller < 2-3 mmol/L,
mens de som er dårlig regulerte, kan få symptomer på et høyere nivå.
Obs. nattlig hypoglykemi.
Ved fall i blodsukker <2 mmol/l opptrer cerebrale symptomer som nedsatt bevissthet,
bevisstløshet, kramper og lammelser.

Fremgangsmåte
1. Undersokelser:

Mål blodsukker!
Mål: BT, puls, respirasjonsfrekvens, rektaltemperatur.
Vurder allmenntilstand og besvissthetsnivå (se symptomer).

2. Tiltak: Mål: Oppnå normalt blodsukker.

A. Bevisst pasient:
Gi per oralt raske karbohydrater i fast form eller som væske, f.eks honning, syltetøy,
saft/brus, søtmelk.

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Kvalitetssystemet Hypoglykemi 0
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• Gi deretter mer langsomme karbohydrater, f.eks brød, kjeks, evt. som et måltid.
Mål blodsukker etter 15 minutter.
Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

B. Bevisstløs pasient eller ved fare for aspirasjon/svelgproblemer:
Pasient helst i stabilt sideleie.
Glukagon subcutant eller intramuskulært 1-2 mg
Gi raske karbohydrater per oralt når pasienten våkner.
Mål blodsukker etter 10 minutter.
Tilkali lege/arnbulanse dersorn pasienten ikke våkner umiddelbartl
Tilleggsbehandling: 50% (500mg/m1) glukose intravenøst, 10-20 g = 20-40 ml. OBS:
best med vene i albuenivå — må 1KKE gå ekstravasalt!
Lege avgjør videre behandling, evt. i samråd med sykehus.

Dokumentreferanser
Norsk elektronisk legemiddelhåndbok
Norsk legemiddelhåndbok
Borge sykehjems rutinehåndbok kap. 6, anno 2005.

Slutt på prosedyren

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Kvalitetssystemet Hygoglykemi 0
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Oslo Konnnune
Omsorg Oslo KF

Kramper

Gjelder fra: Revisjonsnr: 0
01.02.2012

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
Sa sbor kommune Adm.OKF/Inst.s'ef S kehjemsle e

Formål:
Sikre brukeren adekvat håndtering av krampetilstander, inkludert å stoppe anfall og å hindre
skader under anfall.

Gjelder for:
Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt:
Kramper kan defineres som ufrivillig tonusøkning i muskulatur som et tegn på underliggende
sykdom. Kramper er enten fokale, dvs. affiserer en muskelgruppe eller legemsdel, eller
generelle, dvs. affiserer all muskulatur.
Vi skiller mellom ulike typer kramper:

Toniske kramper er vedvarende, kraftlge muskelkontraksjoner.
Kloniske kramper er rytmisk veksling mellom kraftig muskelkontraksjon og
avslapning.

Hyppigste årsak til kramper med bevissthetstap er epilepsi.
Epilepsilignende anfall kan blant annet skyldes cerebrovaskulær sykdom, hodeskade,
hypoglykemi, hypokalsemi, hyperventilasjon, metabolsk forstyrrelse og abstinens.

Fremgangsmåte:
Undersøkelser:

Finn ut om pasienten har kjent sykdom eller bruker medisiner som kan forklare
krampeanfall, inkludert om kramper har forekommet tidligere.
Sjekkpunkter:

Er anfallet enkelt (bevissthet ikke affisert) eller komplekst (endret bevissthet/
bevissthetstap)?
Er anfallet partielt (fokalt) eller generalisert?
Er anfallet av tonisk eller klonisk type, eller tonisk-klonisk?
Kom krampene spontant eller etterprovokasjon?
Varighet(sekunder eller minutter)?

Mål (om mulig): BT, puls, rektaltemperatur, respirasjonsfrekvens.

Tiltak:
VÆR ROLIG; anfallet gir ingen smerter og går som regel over i.l.a. 2-3 minutter.
Beskyttelse under anfall:

- Legg mykt underlag under pasientens hode og legg pasienten i stabilt sideleie.
IKKE press spatel eller lignende inn i munnen på pasienten.
IKKE forsøk å stanse krampene fysisk eller gi FILR.

Finn frem medisinsk utstyr:
Diazepam til rektal og/eller i.v. bruk.

Ilåndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Kvalitetssystemet Kramper
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Evt. sprøyte, venflonutsyr.
Et enkelt anfall av < 5 minutters varighet trenger ingen umiddelbar behandling.
Om anfallet har gitt seg, husk å sørge for frie luftveier.
Ved anfall som varer > 5 minutter eller ved gjentatte anfall (status epilepticus), gis
diazepam (Stesolid®):

Diazepam 10mg rektalt, evt. i.v.
Gi deretter doser på 5mg inntil kupering av anfallet. Vanligvis vil 10-20 mg
være tilstrekkelig, men ved behov gis inntil 0,5 mg/kg. NB: Kontroll av
respirasjon og blodtrykk underveis ved høye doser.
Om ingen effekt etter 1-2 doser, undersøk i journal/kardex hvor aktiv
behandling pasienten skal ha ved forverring og kontakt sykehjemslege eller
legevakt.

Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

Dokumentreferanser:
Borge sykehjems rutinehåndbok kap. 6 anno 2006.
Norsk Elektronisk Legemiddelhåndbok.

Slutt på prosedyren

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Kvalitetssystemet Kramper
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Oslo kommune Magesmerter
Omsorg Oslo KF

Gjelder fra: Revisjonsnr: 0
01,02.2012

Godkjentav:
Etter modell fra Systernansvarlig: Athar Shahzad
Sarpsborg kommune Adm.OKFY1nst.sjef

Sykehjemslege

Formål
Sikre brukeren riktig utredning og behandling ved magesmerter

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt
Magesmerter defineres som akutt oppstått smerte i magen.
Magesmerter kan ha mange årsaker, og er et vanlig symptom både hos unge og eldre. Oftest
er dette ufarlig og går over av seg selv, men kan noen ganger være forårsaket av tilstander
som krever behandling.

Noen årsaker til magesmerter kan være: Gastroenteritt, magesår/dyspepsi, obstipasjon, ileus,
gallesteinlgalleblærebetennelse, urinretensj on/urinveisinfeksj on, nyrestein, divertikulitt,
aortaaneurysme, pankreatitt.
Frentgangsmåte:
Undersokelser:

Finn ut om pasienten har kjente sykdornmer som kan gi magesmerter (magesår,
gallestein eller lignende).

Spør etter ledsagende symptomer (kvalme, oppkast, diaré, melena), konstante/takvise
smerter, luft -/avførings-/urin- avgang, brå  eller gradvis  start.

Se etter: grad av smertepåvirkning, tegn på nedsatt sirkulasjon (blekiklam), hudfarge,
bevegelsestrang.

Mål: blodtrykk, puls, rektal temperatur.

Kjenn på magen: oppfylning over urinblære?
Tiltak:

Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

Dersom pasienten har kjente sykdommer og står på eventuelt medisiner; prøv disse
(for eksempel syrenøytraliserende ved dyspepsi.)

Dersom mistanke om urinretensjon; legg inn urinkateter,

Dersom ingen effekt av ovenstående tiltak eller svært dårlig pasient; undersøk i
journal/kardex hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved forverring og kontakt
sykehjemslege/legevakt.

Lege avgjør videre utredning og/eller behandling, eventuelt i samråd med sykehus.

Slutt på prosedyren

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: 0
Kvalitetssystemet Magesmerter
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Oslo Kommune
Omsorg Oslo KF

Marevanbehandling

Gjelder fra:
01.02.2012 Revisjonsnr:

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarfig: Athar Shahzad
Sarpsborg kommune Adm.OKF/Inst.sjef

Sykehjemslege

Formål
Sikre brukeren trygg behandling med Marevan.

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt
Marevan (Warfarin) er kraftig blodfortynnende medisin, som brukes for å forebygge
blodpropp. Flere sykdommer øker risikoen for blodpropp, og kan derfor kreve
Marevanbehandling. Mange av disse sykdommene er hyppigere hos eldre, og bruk av
Marevan øker derfor med økende alder. Marevan har et smalt terapeutisk vindu, og kan gi
svært alvorlige bivirkninger.
Eksempel på sykdommer der Marevan kan være indisert er: atrieflimmer, venøs
tromboembolisme (DVT/lungeemboli), mekanisk hjerteklaff, tidligere TIA/hjerneslag,
tidligere hjerteinfarkt.
Kontraindikasjon:

blødningsrisiko eller pågående blødning

alvorlig hypertensjon eller nyreforstyrrelse

Gevinsten ved bruk må veies opp mot risiko ved:

høy alder eller alvorlig komorbiditet

falltendens

varierende INR - nivå

Fremgangsmåte
Dosering av Marevan er en legeoppgave. Generelt bør ved for eksempel atrieflimmer og
DVT ligge mellom 2 - 3, og noe høyere (2,5 - 3,5) ved for eksempel mekanisk hjerteklaff. Det
er viktig med jevnlig INR kontroller.

Faren for blødninger øker generelt med alder. Ved INR > 5 er faren for blødning stor. Måler
man en for høy verdi, må ikke neste dose gies før sykehjemslege har vurdert dose. Dersom
pasienten har symptomer på blødning (for eksempel fra mage/tarm eller i hjernen) må man
uavhengig av 1NR verdi kontakte sykehjemslege eller legevakt.

Faren for blodpropp øker sjelden før INR er under 1,7, litt avhengig av indikasjon. Kontakt
sykehjemslege for dosering. Av og til kan det være aktuelt å gi lavmolekylært heparin
(Fragmin/Klexane) en periode.

Dokumentreferanser: Felleskatalogen
Slutt på prosedyren

flåndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: 0
Kvalitetssysternet Marevanbehandling

Side lavi



Oslo Kommune  Medisinske opplysninger ved innleggelse i
Omsorg Osio KF sykehjem fra hjemmet

Gjelder fra: Revisjonsnr; 0
01.02.2012

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
Sar sbor kommune Adm.OKF/Inst.s'ef S keh'emsle e

Formål
Sikre at oppdaterte medisinske opplysninger foreligger når pasienten innlegges på sykehjem, slik at
nødvendig helsehjelp kan gis på en forsvarlig måte.

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Lovgrunnlag
Helsepersonelloven av 2 juli 1999
Pasientrettighetsloven av 2 juli 1999

Genereit
Ved innleggelse i sykehjem skal oppdaterte medisinske opplysninger foreligge slik at institusjonen kan
legge opp til et faglig forsvarlig helse- og omsorgtilbud til vedkommende. Refererer til følgende
prosedyre på nivå 2 hvor dette også er omhandlet: "Ansvarsfordeling ved overflytting av bruker
fra hjemmet til sykehjem".

Fremgangsmåte
Le eo 1 snin er ved innle else i s keh'em
Saksbehandler i seksjon pleie og omsorg fatter vedtak om opphold i sykehjem. Saksbehandleren
informerer aktuelt sonekontor i hjemmebaserte tjenester og aktuelt sykehjem om tildeling av plass.
Sonekontor i hjemmebaserte tjenester informerer deretter pasienten om innleggelsen. Sonekontoret
informerer på samme tid pasientens fastlege per fax (se skjetaa). Fastlegen blir da bedt om å oversende
et innleggelsesskriv til sykehjemmet med medisinske opplysninger inkludert kroniske sykdommer,
eventuelle allergier og oppdatert medikamentliste. Sykehjemslegen bør ha mottatt dette når pasienten
ankommer sykehjemmet. Det anbefales derfor å benytte fax i de tilfellene der det er tidsnød.

Le eo 1 snin er ved senere etters ørsel fra s keh'em
I noen tilfeller vil sykehjemslegen ha behov for mer utfyllende opplysninger/journalutskrift. Fastlegen
kontaktes da skriftlig (fax/brev) med anmodning om dette Ved journalutskrift honoreres fastlegen etter
gjeldende takst. Faktura merkes med sykehjemmets navn og sendes til kommunens felles
fakturaadresse: Sarpsborg kommune, Postboks 505,1703 Sarpsborg

Det vises for øvrig til lovverket:

"Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell som nevnt i §39 gi journalen eller
opplysninger ijournalen til andre som yter helsehjelp etter denne lov, når dette er nødvendig for å
kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte"(hentet fra §45 i helsepersonelloven).

"Det er bare de opplysningene annet helsepersonell trenger for å gi pasienten forsvarlig helsehjelp
som skal utleveres. Det må foretas en konkret vurdering av nødvendigheten av å utveksle
taushetsbelagle opplysninger"(vises til merknader §45 i helsepersonelloven)

Slutt på prosedyren

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Kvaliterssystemet Medisinske opplysninger ved 0

innleggelse i sykehjem fra Side 1 av 1
hjemmet



Oslo Kommune
Omsorg Oslo KF

Mistanke om DVT (blodpropp)

Gjelder fra: Revisjonsnr: 0
01.02.2012

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
Sarpsborg kommune Adm.OKF/Inst.sjef

Sykehjemslege

Formål
Sikre brukeren riktig utredning ved mistanke om dyp venetrombose (blodpropp).

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt
Definisjon på DVT er når de dype og store yenene, vanligyis i legg og/eller lår, blir
trombosert/tilblokket.
Tilstander som øker risikoen for DVT er: immobilisering (for eksempel på grunn av annen
sykdom), frakturer, cancer, trombofili.

De vanlige symptomene er: smerter, rødhet, hevelse, Yarme og nedsatt funksjon, vanligvis i
legg/ankel. Diagnosen kan være vanskelig å stille klinisk.

Fremgangsmåte
Ved mistanke om DVT, med en eller flere av ovenstående symptomer:

Sykepleier undersøker ijournallkardex hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved forverring
og kontakter sykehjemslege.

Dersom det etter legeundersøkelse fortsatt er mistanke om DVT, bør det taes blodprover: D-
dimer, CRP, INR (bare dersom pasienten bruker Marevan), og ellers ut fra klinikk. Dersom
mulig taes disse på sykehjemmet og sendes A-hus som øyeblikkelig hjelp for analyse. Dersom
dette ikke er mulig, må sykehjemslege kontakte sykehus for avklaring av videre utredning.

Eventuelt utredning av DVT fra sykehjem kan vanligvis skje på dagtid. Dersom man om
kvelden finner sterk klinisk mistanke, kan lege ordinere en dose laymolekylært heparin s.c. i
påvente av utredning neste dag.

Endelig diagnose stilles eventuelt med UL som gjøres på sykehuset.

Behandling:

Legen vurderer dette ut fra pasientens allmenntilstand: Støttestrømpe og lavmolekylært
heparin s.c. (Fragmin eller Klexane). Vanligvis oppstart av Marevan (obs kontraindikasjoner

fare for blødning)

Slutt på prosedyren

Håndbok: Prosedyre: Mistanke om Dato sist revidert: Rev.nr:0
Kvalitetssystemet DVT (blodpropp)
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Oslo Kommune
Omsorg Oslo KF

Mistanke om hjerneslag/ TIA

Gjelder fra:
01.02.2012 Revisjonsnr: 0

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
Sarpsborg kommune Adm.OKF/Inst.sjef

Sykehjemslege

Formål: Sikre brukeren riktig utredning og behandling ved mistanke om hjemeslag.

Gjelder for: Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt
Benevnelsen hjerneslag omfatter både hjerneblødning og blodpropp i hjernen. Ved TIA
forsvinner symptomene i løpet av 24 timer, men ved hjerneslag har man vedvarende større
eller mindre funksjonstap.Symptomer er akutt innsettende:

nedsatt kraft i en kroppshalvdel (hemiparese) med eller uten endret bevissthet

talevansker (afasi/dysarti)

svelgparese

neglect

forvirring

synsfeltutfall

sensibilitetsutfall

Differensialdiagnoser: Hypoglykemi, infeksjoner, synkope, epilepsi, subduralt hematom,
tumor cerebri, intoksikasjoner, komplisert migrene.

Fremgangsmåte: Undersøkelser:
Finn ut om pasienten har noen kjente sykdommer som kan forklare symptomene
(epilepsi, diabetes, hodetraume, alvorlig migrene).

Spør etter ledsagende symptomer (for eksempel hodepine, kvalme/oppkast), brå eller
gradvis debut .

Se etter tegn på sirkulasjonssvikt (kald/klam), hudfarge, lammelser, nedsatt bevissthet.

Mål blodtrykk, puls, temperatur, blodsukker.

Tiltak:

Gi 1 2 liter oksygen.

Ved bevisstløshet: stabilt sideleie.

Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

Undersøk 1 kardex/journal hvor aktiv behandling pasienten skal ha ved forverring, og
kontakt sykehjemslege eller legevakt.

Lege avgjør videre utredning og/eller behandling eventuelt i samråd med sykehus.
Slutt på prosedyren

Ilåndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: 0
Kvalitetssystemet Mistanke om hjemeslag
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Oslo kommune
Oslo Omsorg KF

Mottak av nye pasienter og
oppfolgingsrutiner av langtidsbeboere

Gjelder fra:
01,02.2012

Revisjonsnr: 0

Godkjent av:
Etter modell fra  Systemansvarlig:  Athar Shahzad
Sarpsborg kommune Adm.OKF/Inst.sjef

Sykehjemslege

Formål
Sikre at alle pasienter og pårørende føler trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet som gis
ved Ammerudlunden sykehjem. Sikre forsvarlig og omsorgsfull hjelp til alle pasienter.

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Lovgrunnlag
Lov om Helse- og omsorgstjenester m.m. av 14.06.2011

Lov om Helsepersonell av 02.07.1999

Lov om Pasient og brukerrettigheter av 24.06.2011

Generelt
Det skal være legevisitt ukentlig på posten der aktuelle pasienter og problemstillinger drøftes
mellom sykepleier og lege.

Undersøkelser, behandlingsopplegg og medisinering av enkeltpasienter diskuteres og
bestemmes på previsitten. Pasienter undersøkes av legen når det er indisert.

Fastleger, sykehus, hjemmetjenesten og pårørende er naturlige samarbeidspartnere som
kontaktes etter behov for å fremme pasientens helse. Informasjon fra samtlige av disse er
oftest påkrevet for å kunne gi pasienten optimal medisinsk oppfølging.

Det er helt nødvendig at medisinske opplysninger følger pasienten ved innleggelse på
sykehjem.

Fremgangsmåte
Mottak av nye pasienter:

Pasienten taes i mot av sykepleier som følger godt innarbeidede rutiner ved
Ammerudlunden sykehjem ved ankomst.

Deretter gjennomgang av all infonnasjon om pasienten og skriving av
innkomstjournal ved neste legevisitt. Det tilstrebes klinisk legeundersøkelse av ny
pasient med innkomststatus/funn innen en uke.

Sykehjemslege bestiller blodprøver etter behov og indikasjon. Mange pasienter har
nylig tatt prøver hos fastlege eller i sykehus, disse kan eventuelt etterspørres.

Ilåndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Kvalitetssystemet Mottakav nye 10.10.2012 0

pasienter og Side 1 av 2
oppfølgingsrutiner.



Oppfølgingsrutiner:

1. De på langtidsopphold

Ukentlig gjennomgang av aktuelle problemer. Samtale/klinisk undersøkelse ved
behov.

Helårsstatus og halvårsstatas: Ansvarlig sykepleier og sykehjemslege har ansvar
for at hver enkelt pasients totalsituasjon gjennomgås av lege og sykepleier i
samarbeid en til to ganger årlig. Samtidig bør det gjøres en klinisk undersøkelse
for å fange opp sykdommer, komplikasjoner, følge utvikling av funksjonsnivå og
følge kroniske sykdommers utvikling.

Minst en gang årlig plikter sykehjemslege — med bistand av ansvarlig sykepleier -
å vurdere/joumalføre om den enkelte pasient har samtykkekompetanse.

Tilbud om influensa vaksine hver høst.

2. De på korttidsopphold

Ukentlig oppfølging på previsitt med ansvarlig sykepleier. Samtale/klinisk
undersøkelse ved behov.

Vurder medikamentregime og annen behandling før pasienten utskrives slik at
fastlege / hjemmetjenesten får korrekt oppdatert medisinliste og annen relevant
info. Har pasienten bruk for resepter, henvisning til fysioterapi?

Vedrørende samtykkekompetanse:

Samtykkekompetansen til pasienten bør vurderes ved første møte og kontinuerlig, men ofte
vil sykehjemslegen samt annet helsepersonell trenge mer tid for å avgjøre dette.

Alle oppfordres til å bruke bilde "tidligere sykdommer", og å holde denne infointasjonen
oppdatert.  I  samme bilde kan det også anføres om pasienten  har samtykkekompetanse,  når det
er vurdert og av hvem.

Slutt på prosedyren

Ilåndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: • Rev.fir:
Kvalitetssystemet Mottak av nye 10,10.2012 0

pasienter og Side 2 av 2
oppfølgingsrutiner.



Oslo Kornmune
Osto Omsorg KF

Målsetting, kvalitetssyn og lover

Gjelder fra: Revisjonsnr: 0
01.02.2012

Godkjentav:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
Sa sborg kommune Adm.OKF/Inst.sjef S keh'ems1ege

Målsetting:

utvikle og opprettholde en god og effektiv tjeneste med høy faglig standard, som bidrar til å
forebygge, utrede og behandle sykdom og skade og fremme helse og trivsel hos pasientene på
sykehj emmet.

Kvalitet:

Det medisinske tjenestetilbudet skal være av høy kvalitet. Utover god medisinsk-faglig
kompetanse, innebærer dette

at lege og sykepleier er sarnkjørte, faglig ajour og viser respekt for hverandres arbeid.
•et pesitivt menneskesyn, at pasienten og pårørende møtes med respekt og forståelse.
vilje og evne til service og samarbeid.
effektiv ressursutnyttelse.
at faren for feilbehandling er minimalisert.

Lover og forskrifter:

Sykehjemsleger i Sarpsborg skal utøve sin virksomhet i henhold til:
Lov om helse- og omsorgstjenester m-m.
Lov om Helsepersonell
Lov om vern mot smittsomme sykdommer
Loy om psykisk helsevern
Lov om Pasient- og brukerrettigheter
Lov om legemidler m.v

Forskrift orn leges og helseinstitusjons joumal for pasient, inkl, elektronisk pasientjoumal
Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
Forskrift om meldeplikt for visse bivirkninger m.v. ved legemidler
Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende
Forskrift om leger og annet helsepersonells melding og varsling av smittsomme
sykdommer
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Viser for øvrig til Kvalitetssystemet Kap. 4.2 Andre styrende dokumenter og myndighetskrav

Slutt på prosedyren

Håndbok: Prosedyre: Dato sist reviclert: Rev.nr:
Kvalitetssystemet Målsetting, kvalitetssyn og 10.10.2012 0
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Oslo Kommune
Oslo Omsorg KF

Observasjoner ved mistanke om
brudd/FCF

Gjelder fra:
01.02.2012

Revisjonsnr: 0

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
S sbor kommune Adm.OKF/Inst,s'ef S keh'emsle e

Formål
Sikre brukeren riktig observasjon og behandling ved mistanke om brudd.

Gjelder for

Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt
Eldre pasienter har større tendens til frakturer, dels på grunn av ustøhet og hyppige fall, og
dels på grunn av osteoporose. Hos eldre skal det ofte små traumer til før frakturer kan oppstå.

Vanlige  symptomer er:

Smerter

Hevelse

Hematom

Tåler ikke belastning

Feilstilling: For FCF er den typiske feilstilling at benet er forkortet og utadrotert.

Fremgangsmåte
Pasienten observeres i forhold til symptomene over. Brudd i armer og bein haster sjelden, så
det kan brukes litt tid på observasjonen. Unntaket for dette er ved store feilstillinger, truende
hudperforasjon eller nedsatt sirkulasjon. Dersom mistanke om brudd i ryggen må man være
obs på nedsatt følelse i bena, lammelser/svakhet i bena og nyoppstått vannlatningsproblem.
Man bør da ringe lege straks.

Tiltak:

plasser pasienten i en mest mulig behagelig stilling som stabiliserer skadet område.

observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

dersom observasjonen gir mistanke om brudd, kontakt sykehjemslege/legevakt.

smertestillende kan gis etter avtale med legen.

legen vurderer behov for innleggelse og eventuelt hastegrad, eller om pasienten skal
observeres videre på sykehjemmet.

Dersom observasjonen gir liten eller ingen mistanke om brudd, kan sykehjemslege eventuelt
informeres neste tilsynsdag.

Slutt på prosedyren

Ilåndbok: Prosedyre:Observasjon Dato sist revidert: Rev.nr: 0
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Oslo Kommune

Oslo Omsorg KF

Gjelder fra: Revisjonsnr: 0
01.02.2012

Etter modell fra Systemansvarlig:
Sar sbor kommune Adm.OKF/Insts'ef

Navn:

Adresse:

Andre sykdommer:

Aktuell problemstilling:

Observasjonsskjema ved akutt sykdom/forverring

Godkjent av:
Athar Shahzad
S keh'emsle  e

Pers.nr: Kjønn: M KD

Sykehjem:

Tlf. avd: Sykehjemslege:

Utfylt
av:

Dato:

Funksjonsnivå til vanlig (før aktuelle sykdom/forverring): Kl:

13T:
Puls:
Bl.s.:

Demens CRP: Temp:

Urinstix: D Erytroc: Prot.: Gluc.: RF:
Nitritt: Leukoc.: pH: Sa02:

OBSERVASJONER Kl: KL: Kk Kl: Kl: K1:
Mental kapasitet: Smerter:

Klar/orientert Ingen:

Forvirret/uklar Moderat:

Annet: Sterke:

Funksjonsnivå: Stikkende:

Oppegående: Klemmende:

Sengeliggende Konstante:

Trenger flulit stell i seng:  Takvise:

Bevistbetsnivå Ernæring/eliminasjon:

Våken/klar Spiser/drikker:

Våken/uklar Kun væske:

Somnolent/vekkbar Avføring/diare/oppkast:

Bevisstløsfikke vekkbar Vannlatning/kateter

Respirasjon: Vegrer mathegrer drikke

Upåvirket: Sirkulasjon:

Rask/overflatisk: Tonlvarm:

Surklete/slimete: Kald/klam/svett:

Tungpusten/anstrengt Blek/eyanose:

Iverksatt behandling: Ødemer/Kald perifert:

Stående hudfolder:

Pårørende Kontaktet LII Ikke kontaktet

Navn Tlf: Mob: Slektsforhold:

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: 0
Kvalitetssystemet Observasjonsskjema 19.01.2012
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Oslo Kommune
Omsorg Oslo F

Gjelder fra;Revisjonsnr: 0
01.02.2012

Etter mode11fraSystemansvarlig:
Sa sbor kommuneAdm.OKF/Inst.s' ef

Organisasjon og kompetansekrav
sykehjemslege

Godkjent av:
Attaar Shabzad
Sykelf emsle e

Organisasjon:

Arbeid som utføres av sykehjemslege på sykehjem i Omsorg Oslo KF er en offentlig
legeoppgave. Dette arbeidet hører organisatorisk inn under sykehjemmet og sykehjemslegens
nærmeste overordnede er institusjonssjef.

Sykehjemsleges fravær pga kurs og ferieavvikling meldes institusjonssjef. Sykehjemslegen
skal sammen med institusjonssjef  skaffe vikar ved fravær.

En oversikt over hvilke dager den enkelte lege er tilstede ved sykehjemmet skal til enhver tid
ajourføres.

Kompetansekrav:
Sykehjemslegen skal være utdannet lege med norsk autorisasjon. Geriatrisk interesse er en
forutsetning, spesialitet i allmennmedisin er ønskelig.
I dialog med pasienter, og i samhandling med annet helsepersonell, er det særdeles viktig med
god kommunikasjon. En forutsetning er at sykehjemslegen behersker norsk språk både
skriftlig og muntlig, og har innsikt i norsk kultur.

Det forventes at sykehjemslegen tar initiativ til etterutdanning/oppdatering innen eget
arbeidsområde.

Slutt på prosedyren

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Kvalitetssystemet Organisasjon og 0
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Oslo Kommune
Omsorg Oslo KF

Retningslinjer for pårørendesamtale

Gjelder fra: Revisjonsnr: 0
01.02.2012

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
S sbor kommune Adm.OKF/Instsjef Sykeh'emslege

Formål
For best mulig å ta vare på pasienters behov og interesser, er det ønskelig og viktig å ha en
god dialog og et godt samarbeid med pårørende og andre som står pasienten nær.

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF, inklusive leger tilknyttet disse.

Generelt
Pårørende er en viktig ressurs og den som kjenner pasienten best. Samtaler mellom lege og
pasientens nærmeste pårørende er en naturlig del av rollen som sykehjemslege. Når det er
fremsatt ønske, tilbyr sykehjemslegen pårørende slik samtale innen 2 uker. Det er viktig at
sykehjemslegen tar seg tid, er tilgjengelig og har en åpen dialog med de pårørende. Så langt
det er mulig bør det alltid tilstrebes at sykehjemmets ansatte i størst mulig grad får innsikt i
pasientenes familieforhold, yrkesliv, hobbyer og religiøs tilknytning.

Fremgangsmåte
Sett deg inn i pasientens histerie, gå igjennom joumal og annen dokumentasjon på
forhånd før samtalen (eget skjema).

Den første pårørendesamtalen skal finne sted i løpet av de første 14 dagene etter
innleggelsen. Sykepleier skal være tilstede under samtalen. Dersom pårørende av
medisinske hensyn ønsker å snakke med sykehjemslege på dette møtet, må dette
tilstrebes. Viktige forhold om sosial status og familleanamnese tas også opp.

Ved endring av pasientens tilstand som f.eks forverring av sykdom, tilstrebes rask
kontakt med pårørende og de tilbys samtale.

Flere har gode erfaringer med faste pårørendesamtaler dersom pasienten mangler
samtykkekornpetanse eller pasienten selv har ytret ønske om samtale etter den halv/hel
årlige gjennomgangen.

Ved knute på tråden/konflikter er det viktigste å la de pårørende få snakke ut. Vær på
tilbudsiden, ta initativ til kontakt. Hør på det som blir sagt uten å avbryte. Om noe
åpenbart kan beklages, så nøl ikke! Beklag uten å bortforklare. Understrek at vi har et
ønske om stadig forbedring.

Dokumentreferanser
Sykehjemsmedisin- Håndbok i praktisk sykehjemsarbeid, RanhoffAfl, Schmidt G, Ånstad U,
Universitetsforlaget 2007

Slutt på prosedyren

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Kvalitetssystemet Retningslinjer for 0
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Oslo Kommune
Omsorg Oslo KF

Retningslinjer for terminal omsorg

Gjelder fra:
01.02.2012

Revisjonsnr: 0

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
S sbor kommune Adm.OKF/Inst. s`ef Sykelfemslege

Formål
Sikre god lindrende behandling og en verdig livsavslutning for de døende. Sikre at de døende
ikke utsettes for unødvendige medisinske behandlingstiltak som forlenger deres lidelse.
Unngå at døende skal belastes med unødvendig innleggelse i sykehus i den siste fasen. Sikre
at pårørende er godt ivaretatt.

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF, inklusive leger tilknyttet disse (inkl legevakt)

Lovgrunnlag
Pasientrettighetsloven av 2 juli 1999

Generelt
Ca 40% av de som dør i Norge dør i sykehjem. Dette utgjør ca 18000 mennesker årlig. Mer
enn 95% av pasientene på langtidspostene i sykehjem vil dø der. Det antas at 70-80% av
døende har smerter i livets sluttfase. Det antas videre at 65-80% av pasientene dør av
hjertesvikt. Andre vanlige dødsårsaker i sykehjem er lungebetennelse, influensa, hjerneslag
og kreft. Demens og multifaktorell skrøpelighet preger de siste leveår for en stor del av
sykehjemspasientene, og er en særlig utfordring i forhold til å observere behov.

En utfordring innen terminal omsorg er at vi ikke vet hvor lenge pasienten kommer til å leve.
Noen diagnoser som kreft, bidrar imidlertidig til en viss forutsigbarhet. En lege som kjenner
pasienten vil kunne forutsi at dødsfallet vil irmtreffe i løpet av kort tid. Dette bekreftes i en
undersøkelse (1), der man for 85% av dødsfallene kunne dokumentere at de var forventet.

Fremgangsmåte
Utfordringen er å erkjenne at døden er nært forestående, og formidle dette til de som bør
informeres. Pasienter og pårørende skal møtes med kompetanse, god kommunikasjon og
trygghet slik at pårørende kan være til stede for å ta farvel, trøste og motta trøst. Dette har
uvurderelig betydning for de pårørendes bearbeiding av dødsfallet.

Pasientens samtykke er sentralt ved alle behandlingsavgjørelser. Ved demens eller forvirring,
blir formodet samtykke den sentrale utfordringen. Hva ville pasienten ha ønsket i den
foreliggende situasjon? Man bør om mulig diskutere og dokumentere dette spørsmålet mens
pasienten er i stand til det. En slik forberedende innsats fra sykehjemslegen vil kunne
forhindre unødvendig tilkalling av legevaktslege, unødvendige sykehusinnleggelser og
unødvendige  livsforlengende tiltak.

Dersom vi ikke kan samarbeide med pasienten om behandlingsavgjørelser bør det være en
åpen dialog med pårørende. Tilby samtale med pasient og pårørende og fortell at du tror at

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: 0
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døden er nært forestående. Forklar hvilke fysiologiske forandringer man kan forvente fram
mot døden, og hva vi kan gjøre for å lindre plagsomme symptomer. Avklar hva som er viktig
for familien.

Behandling

Lege og sykepleier legger en plan for de nærmeste dager. Lege bør gi fullmakt til å
administrere viktige medikamenter som morfm, morfin-skopoIamin og haloperidol (se
vedlegg). Valg av medikamenter avklares av den enkelte lege.

1. Avslutnin av unødvendi e behandlin stiltak

pasientens siste levedager må kun behandlingstiltak som gir bedre livskvalitet kontinueres.
Alle unødvendige og belastende tiltak eller medisiner bør seponeres. Dog skal det alltid
gjøres individuelle vurderinger, og det skal taes hensyn til pasientens eventuelle ønsker om
livsforlengende behandling.

Antibiotika og diuretika vil ikke, eller kun forbigående, lindre døende pasienters
plager. Derimot kan det bidra til at den døende utsettes for en forlengelse av
dødsprosessen,

Suging fra luftveier er sjelden aktuelt da det medfører irritasjon, økt slimproduksjon
og blødning. Sekret ved dødsralling og lungeødem befinner seg i de store luftveiene
og er dermed utenfor rekkevidde.

02 på nesekateter vil med få unntak(eyanotiske pasienter) ikke gi lindrende effekt.
Dyspnøen skyldes CO2 retensjon og ikke mangel på oksygen. De døende puster i
tillegg gjennom munnen.

Intravenøs væske kan medføre ødemer, økende aseites og pleuravæske, økt sekresjon
fra munn og svelg, og behov for kateter. Det foreligger ingen studier på at
tørstefølelsen kan lindres ved iv væsketilførsel. Munnstell og fukting av munn er
derimot svært viktig.

Bruk av ernæringssonde begrenser ikke terminale pasienters forekomst av
aspirasjonpneumoni, liggesår eller infeksjoner.

Andre belastende og unødvendige tiltak i terminalfasen er laboratorieprøver,
røntgenundersøkelser, fysioterapi, dekubitusprofylakse eller transport. Disse tiltakene
bør ikke gjennomføres med mindre de gir økt livskvalitet.

2. S m tomlindrin :

1. Dyspnø

80% av pasienter med terminal hjertesvikt lider av akutt dyspnø den siste tiden og får
følelsen av å bli kvalt. Diuretika, antibiotika, kortison og oksygen vil sjelden være
symptomlindrende og de kan bidra til en unødvendig forlenging av dødsprosessen. Morfin
er den eneste virksomme behandlingen. Morfin endrer en rask, overfladisk respirasjon til å
bli jevn og dyp. Dette resulterer i forbedret 02 opptak og avlastning av hjertearbeidet.
10 mg morfin gies subkutant eller langsomt intravenøst. Doseringen gjentas hver 4 time
eller hyppigere til respirasjonsfrekvensen er 15-20 per minutt. Pasienter som allerede får
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morfin kan øke tidligere dose med 50%. Flusk at det er alltid effekten som avgjør om vi
har valgt riktig dosering.

Smertelindring

Ved mangelfull effekt av perorale analgetika eller ved bevisthetstap, gies morfin 5-10 mg
subkutant hver 4 time. Opioider i den siste livsfasen må gies etter effekt og ikke etter
milligram. Gi derfor ekstradoser om nødvendig. Kreftpasienter står ofte på store doser fra
tidligere. Den enkelte ekstradose til disse pasientene skal være 1/6 av døgndose.
Døgndosen reduseres med ca 50% når pasienten går over fra peroral til subkutan
administrering.

Angst, panikk, uro

Gi subkutan injeksjon med vannløselige benzodiazepiner, som for eksempel Dormicum
2,5-5 mg ved behov. Ved generalisert angst er kortidsvirkende benzodiazepiner, fieks
Sobril 10mg x 2-3 daglig. Diazepamsuppossitorier, for eksempel Stesolid 5 mg, er egnet
for pasienter som ikke kan svelge.

Dødsralling

Dødsralling er en støyende respirasjon som kan oppstå hos bevisstløse eller
bevisthetsreduserte pasienter i deres sistedager eller timer. Årsaken er at de ikke lenger er
i stand til å hoste opp eller svelge slim fra de store luftveiene. Symptomet forekommer hos
mer enn 2 av 3 døende. Morfin-Skopalamin 0,5 ml subkutant i gjentatte doser og
væskerestriksjon vil redusere slimproduksjonen. Informasjon til de pårørende og
personalet om at den døende selv sannsynligvis ikke er plaget, kan være god trøst.
Sideleie med hevet overkropp hjelper også noe.Pasienten bør vendes ca hver 4 time.

Kvalme og brekninger

Profylaktisk behandling med haloperidol 0,5-2,5 mg x 2 per døgn subkutant gir i de fleste
situasjoner lindring. Ved terminal ileus anbefales morfm-skopolamin 0,3-0,6 mg
subkutant med maksimal døgndose 3 mg. Afipran og antihistaminer kan gies etter behov,
men vær oppmerksom på at antihistaminer kan forårsake eller forverre delirium. Ikke
glem at kvalme kan være et symptom på forstoppelse.

Forstoppelse

Dårlig allmenntilstand og smertestillende medikamenter gir ofte forstoppelse. Dersom
pasienten tolererer det kan laktulose i doser opp til 30 ml x 4 gies.Vurder evt laksantia
supp.

Delirium

40-60% vil bli forvirret i terminalfasen. Dormicum 5-10 mg im x 3-4 eller haloperidol 1-2
mg x 2 sc kan bidra til symptomkontroII. Rolig og trygg atmosfære har positiv effekt.
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8. Munnstell

livets sluttfase vil pasientene i økende grad puste gjennom munnen.Uttørking av
munnens slimhinner, sår og sopp bidrar til smerter og manglende matlyst. Prioriter
antimykotisk behandling og fukting av munn, svelg og lepper så ofte som mulig.

Dokumentreferauser
1. Husebø BS, Flusebø S, Hysing-Dahl B. Old and given up for dying? Pallitive care in
nursing homes. Illness, loss and crisis 2004; 1: 75-89.

2.Husebø BS, Husebø S, Etiske avgjørelser ved livets slutt i sykehjem. Tidsskr Nor
Lægeforen 2004; 124;2926-7

3.Husebø BS, Husebø S, Sykehjemmene som arena for terminal omsorg-hvordan gjøres det i
praksis? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125; 1352-4

4.Trondheim kommune- Søbstad Undervisningssykehjem- Omsorg og behandling fox
sykehjemspasienten i livets sluttfase

5. Husebø BS, Husebø S, De siste dager og timer- behandling , pleie og omsorg ved livets
slutt. Medlex Norsk helseinformasjon 2008 ISBN 82-7841-136-0

6.Sosial og helsedirektoratet; Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon
kreftomsorgen 1S-1529

" Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av
hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave å kjenne til hva som forårsaker smerte og
plager, og hvordan vi kan behandle disse plagene effektivt. Det som skjer de siste timer før et
menneske dør, kan lege mange tidligere sår, eller forbli som uutholdbare erindringer som
forhindrer veien gjennom sorg."

Cicely Saunders

Slutt på prosedyren

Vedlegg:

Døende pasienter- de viktigste medikamentene

Hvordan lindre tørste?
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Adm.måteMedikament Indikasjon Dosering Maksimal
Hver 4.time døgndose
el etter behov

Morfm Smerte,dyspno Sc,po,im, supp2 5-5-10 mg Ubegrenset.
eller 1/6 av Døgndose over
tidligere 200 mg sjelden
døgndosering nødvendig.

Kvalme,brekninger,

uro,agitasjon

Haldol
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Døende asienter- de vikti ste medikamentene

Morfin-
Skopalamin

Dødsralling, ileus,
kolikker.

0,5 ml
gjentatte
doser.

3 ml.Sc, im

Dormicum

Angst,uro,panikk,

+ delirium 2,5-5-10 mg 30-40 mgSc,po,im

Sobril




5-10-15 mg 30-40 mgPo

Stesolid




2-5-10 mg SeSe





Felleskatalogen Felleskatalogen

0,5-2-5 mg

10-20 mg,

vanligvis
inntil ganger
3 daglig.

10 rng

Se
felleskatalogen

Sc, po, im

po, im, iv, suppAfipran Kvalme



Vedlegg 2

Tørste o væskebehandlin

Ved Bergen Røde Kors Sykehjem ble landets første palliative avdeling i sykehjem åpnet
2000. De har utarbeidet brosjyren "De siste dager og timer" som brukes som standard for
lindrende behandling i eldreomsorgen i flere kommuner. I denne brosjyren beskrives hvordan
lindre tørste på en svært god måte. Punktene under kan være et hjelpemiddel for
helsepersonell i møte med pasient og  pårørende.

Utdrag fra brosjyren:

Spørsmålet om væskebehandling av de gamle var lenge et kontroversielt tema. De fleste av
oss har lært at det hører med til et menneskes grunnleggende rettigheter å ikke tørste eller
sulte i hjel. De senere år har vi fått nye kunnskaper om hvordan tørste hos døende kan lindres.

1-ler understrekes noen av de viktigste punktene i denne diskusjonen:

1. Basert på en samlet gjennomgang av aktuell dokumentasjon er det ingen studier som har
vist at infusjonsterapi til døende som ikke lenger vil/kan ta til seg drikke eller næring- kan
lindre tørste eller forbedre den sykes livskvalitet.

2,Infusjon eller sonde kan øke  problemene for  pasienten: økt sekretproduksjon, lungeedem,
behov for kateter, forlengelse av en kvalfull dødsperosess, ete.

Hovedårsaken til tørste hos disse pasienter er tørre lepper, munn og svelg, ofte i forbindelse
med lokal infeksjon. Fukting av lepper, munn og svelg lindrer tørste og andre plager mer enn
noe.

Det disse pasientene behøver er adekvat og effektiv lindring av plagsomme symptomer,
god pleie og omsorg. Det er ofte beklemmende å være vitne til hvor mye vi gjør for de deende
som de ikke har nytte av,  og hvor  lite vi gjør av det som virkelig hjelper.

De pårørende, pasientene (om de er ved bevissthet) og pleiepersonalet behøver

a)god informasjon om: pasientens helsetilstand, prognose og nytten av palliativ behandling og
b) de, fire punktene ovenfor.
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Oslo Kommune
Omsorg Oslo KF

Gjelder fra:
01.022012

Revisjonsnr: 0

Retningslinjer for å unnlate eller avslutte
livsforlengende behandling til døende
pasienter.

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
S sbor kommune Adm.OKFfInst.s'ef S kell'emsle e

Formål
Kvalitetssikre beslutninger knyttet til å unnlate å gi eller avslutte livsforlengende behandling
av døende pasienter. Sikre døende en  verdig livsavslutning.

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF, inklusive leger tilknyttet disse (og legevakt).

Lovgrunnlag
Lov om Pasient- og brukerrettigheter
Lov om Helsepersonell
Forskrift om Pasientjournal

Generelt
Til de svakeste i vårt samfunn hører de alvorlig syke og døende. Hensynet til dem tilsier at vi
skal kjempe for å gjenvinne deres helse, når dette er innenfor rekkevidde. Behandling av
døende pasienter må vurderes spesielt nøye tned tanke på nytte for pasienten, om den
forlenger lidelser og om den hindrer en verdig død. Disse vurderingene er vanskelige og
beslutninger tas i åpenhet og i nært tverrfaglig samarbeid. Pasienten og eventuelt pårørende
skal være med i beslutningsprosessen.

Definisjoner
Døende pasient:alvorlig syk pasient med antatt svært kort levetid.

Livsforlen ende behandlin : all behandling som kan utsette pasientens død, inkludert hjerte-
/lunge-redning, kunstig ventilasjon, spesifikk behandfing som f.eks. antibiotika, væske og
kunstig emæring.

Lindrende behandlin : all behandling, pleie og omsorg som har til hensikt å lindre pasientens
symptomer.

Behandlin sunnlatelse: Unnlate oppstart av livsforlengende behandling.

Behandlin savslutnin : Avslutte tidligere iverksatt livsforlengende behandling.

Fremgangsmåte
• Tidlige samtaler om døden og dødspleien er viktige og nesten alltid gode.

Det er viktig å bruke tid på å kartlegge pasientens ønske og samtykkekompetanse.
Dette er premiss for all helsehjelp, også i dødspleien.

Håndbok:Prosedyre:
KvalitetssystemetRetningslinjer for å.

unnlate eller avslutte
livsforlengende
behandling til dzende
pasienter

Dato sist revidert:
10.10.2012

Rev.nr:
1
Side I av 2



På dette stadiet anses oppstart eller videreføring av livsforlengende behandling samlet
sett nytteløst. Det er enighet om diagnose, status og prognose til pasienten. Nytten av
pågående behandling er evaluert.

Drøft behandlingsunnlatelse eller avslutning i teamet rundt pasienten. Konsensus
tilstrebes etter vurdering av medisinske, etiske og juridiske sider.

Sykehjemslege og sykepleier snakker med pasienten, og eventuelt pårørende.
Diagnose, prognose, behandling og andre forhold knyttet til livets avslutning
diskuteres. Det gis også mulighet til samtale om pasientens psykiske og eksistensielle
situasjon. Samtalen bør foregå på et tidspunkt hvor pasienten fortsatt er i stand til å
delta, slik at både pasientens og pårørendes synspunkter kan tas med i
beslutningsprosessen.

Målet er at pasient og pårørende forstår og aksepterer beslutningen om
behandlingsunnlatelse/-avslutning og konsekvensene av dette. Hvis pasienten ikke er
beslutningskompetent, har pasientens nærmeste pårørende rett til slik informasjon.

Dersom pasienten ikke ønsker hjerte-/lunge-redning, dokumenteres dette i pasientens
journal.

All livsforlengende behandling bør taes bort.

Lindrende behandling kontinueres,

Pårørende tilbys en oppfølgingssamtale etter pasientens død.

Dette dokumenteresi journal:

Forhåndsvurdering av å unnlate hjerte-/lunge-redning skal nedtegnes i journalen.

Videre skal en journalføre at det er gitt informasjon til pasient og pårørende og
hovedinnholdet i dette.

Benevnelsen " HLR minus"som isolert anførsel, skal kun brukes som supplement til
journalnotat. Det anbefales at "minus" skrives med bokstaver.

Dokumentreferauser
Rundskriv IK-1/2002 fra Helsetilsynet, Forhåndsvurdering ved unnlatelse av å gi Hjerte-
Runge redning og journalføring av disse
Helsebiblioteket.no-retningslinjer-etikk-klinisk etikk-Livsforlengende behandling-
prosedyre for å unnlate eller avslutte livsforlengende behandling til døende pasienter
Materstvedt LJ, Syse A. Døendes rettsstilling.Tidsskr Nor Lægeforen 2006;126:488-9.

Nortvedt P, Pedersen R. Om døendes rettsstilling.Tidsskr Nor Lægeforen 2006;126: 1080,

Husebø BS, Husebø S, Etiske avgjørelser ved livets slutt i sykehjem. Tidsskrift Norsk
Lægeforening 2004; 124;2926-7

Handbok:
Kvalitetssystemet

Slutt på prosedyren

Prosedyre:Dato sist revidert:
Retningslinjer for å10.10.2012
unnlate eller avslutte
livsforlengende
behandling til døencle
pasienter

Rev.nr:
1
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INNHENTING AY MEDISINSKE OPPLYSNINGER

Dato: Fastlege:

Navn på bydel: Utfylt av: (navn/stilling)

Navn på pasient: Fødselsdato:

Pasienten har fått plass ved Ammerudlunden sykehjem Post: 	

Fra dato:   Til dato: 	

Korttid:
Langticl:

Det  bes om  at medisinske opplysninger inkludert kroniske sykdommer, eventuelle allergier og oppdatert
medikamentliste på aktuelle pasient sendes til aktuelle sykehjem.

Ved behov for ytterligere opplysninger på et senere tidspunkt vil sykehjemmet etterspørre dette.

Sykehjemslegen bør ha mottatt medisinske opplysninger når pasienten ankommer sykehjemmet. Det anbefales
derfor å benytte fax i de tilfellene der det er tidsnød. Eventuell fax bør meldes per telefon.

Adresse og faxnummer:

mmerudlunden sykehjem
merudveien 37

(M58 Oslo

Tif 22 82 13 00

Fax 22 82 13 01

Sist revidert 10.11.2008



Oslo Kommune
Ornsorg Osio KF Sykehjemslegens rolle og oppgaver
Gjelder fra: Revisjonsnr: 0
01.02.2012

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
S sbor kommune Adm.ORF/Inst,s'ef Sykeh'emslege

Formål
Sikre en felles forståelse av hva som er sykehjemslegens Tolle i sykehjemmet. Dette skal bidra
til å gi pasientene en kvalitetsmessig lik legetjeneste uansett tilstedeværende lege og hindre
uklarheter.

Gjelder for
Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Lovgrunniag
Lov om Helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om Helsepersonell
Lov om Pasient- og brukerrettigheter

Generelt
Denne prosedyren er derfor ment som en oversikt over hvilke forventninger som stilles til
sykehjemslegen.

Legen skal kjenne til hvilke prosedyrer som foreligger for Arnmerudlunden sykehjem
Legen skal kjenne til normal aldring og vanlige helseproblemer hos de eldste som
omfatter ernæring, funksjonssvikt og atypiske sykdomssymptomer.
Legen skal kjenne til utfordringer knyttet til bruk av flere medikamenter
(interaksjoner) og til flersykelighet.
Legen skal kjenne til diagnostikk og behandling av ulike former for demens.
Legen skal kjenne til lovkrav for sykehjem.
Legen skal ha kunnskap om palliasjon, både medisinsk behandling av kronisk smerte
og omsorg for døende.
Legen skal være en integrert del av sykehjemmet og arbeide tverrfaglig.
Det er til enhver tid en lege som har det medisinskfaglige ansvaret.
Legen skal bidra til kompetanseheving i virksomheten, både gjennom egen faglig
oppdatering og internundervisning.

Fremgangsmåte
A, Pasientrettet arbeid:

Ved innleggelser skal det klart fremgå i journalen hva som ligger til grunn for
sykehjemsoppholdet (hvilket vedtak som foreligger) og hvilken post pasienten er
innlagt på. Dette gjelder også ved overflyttinger mellom sykehjem.
Legen skal vurdere/gjennomføre relevant klirtisk undersøkelse av ny pasient innen en
uke.

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: I
Kvalitetssystemet Sykehjemslegens rolle og 10.10.2012

oppgaver Side 1 av 2



Legen har ansvar for å sette seg inn i nye pasienters sykehistorie og pågående
behandling. Dersom slik infonnasjon ikke foreligger, skal legen bidra til at dette
fremskaffes.
Legen har ansvar for at pasientjournalen er oppdatert og så fullstendig som mulig (ut
fra de opplysninger som er tilgjengelige), slik at legevaktslege og pleiepersonell lett
kan sette seg inn i pasientens situasjon.
Ved tidsbegrensete opphold, skal legen i samarbeid med ansvarlig sykepleier og i tråd
med gjeldende vedtak, skissere målsettinger med oppholdet.
Legen har ukentlig previsitt (tildelt dag) og tilser pasientene etter behov vurdert
samarbeid med sykepleier. Legen skal foreta klinisk undersøkelse på hver
langtidspasient minst 1 gang årlig, og revurdere behandlingsplanen etter dette.
Lege bestiller blodprøver etter medisinsk vurdering. Mange pasienter har nylig tatt
prøver hos fastlege eller i sykehus, og disse skal eventuelt etterspørres.
Pårørende skal tilbys samtale med lege innen 14 dager etter innleggelse og underveis
ved behov. Dette gjelder spesielt ved endring av status, og gjennomføres i visittiden.
Behandlingsnivå skal forhåndsvurderes og nedtegnes ijournal, fortrinnsvis i feltet
"Tidligere sykdommer" i det til enhver tid gjeldende joumalsystem. I dette ligger en
avklaring med pasient og/eller pårørende (hjelpeverge) om plan ved interkurrent
sykdom/forverring i tilstanden.
Legen skal i samarbeid med ansvarlig sykepleier på posten vurdere om pasienten har
samtykkekompetanse, og dette journalføres. Samtykkekompetanse bør vurderes ved
første møte og kontinuerlig, men ofte er det behov for mer tid for å avgjøre dette.
Legen skal ta initiativ til at epikrise med viktige journalopplysninger (evt. utskrift av
journal) samt oppdatert medikamentliste sendes fastlege innen 1 uke etter at pasienten
er utskrevet.
Legemidler skal ordineres skriftlig, og bruk av behovsmedisiner gjennomgås ved hver
visitt.
Legen skal henvise til spesialisthelsetjenesten ved behov.
Legen skal fylle ut legeerklæring ved behov for oppnevning av hjelpeverge som
vedlegges søknaden.

B. Le ens tilstedeværelse:

Legen skal avklare bytte av visittdag med institusjonssjef på forhånd og informere
de(n) aktuelle post(en) om dette
Ved planlagt sykefravær eller annet avtalt fravær (kurs og ferie), skal det skaffes
vikar. Dersom legen blir akutt syk, skal sykehjemmet infoimeres så raskt som mulig.
Ved dødsfall foretar legen syning av egne pasienter man-fre. Dersom det er  annen  lege
på huset, kontaktes denne først. I helgene er det legevaktslege som kontaktes. Dødsfall
søndag kveld kan synes mandag (ikke kontakte legevakt dersom ikke pårørende
ønsker å snakke med lege der og da)
Sykehjemslegen skal være tilgjengelig for henvendelser dagtid på hverdager ved
behov for akutt legevurdering.

Slutt på prosedyren

Håndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr:
Kvalitetssystemet Sykehjemslegens rolle og 10.10.2012
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Oslo Kommune
Omsorg Oslo KF

Synkope (besvimelse)

Gjelder fra:
01.02.2012

Revisjonsnr: 0

Godkjent av:
Etter modell fra Systemansvarlig: Athar Shahzad
Sa sbor kommune Adm.OKF/Inst.s'ef S keh'emsle e

Formål: Sikre brukeren riktig utredning og behandling ved synkope.

Gjelder for: Sykehjem i Omsorg Oslo KF

Generelt
Synkope defmeres som brått og kortvarig bevissthetstap, vanligvis med rask og fullstendig
tilfriskning. Synkope er et vanlig problem blant eldre, og innsidens hos institusjonsbeboere er
på ea 6 % årlig (2). Årsakene kan være alt fra ufarlige tilstander til sykdommer som krever
utredning og behandling. Komplikasjonene ved synkope hos  eldre  kan være alvorlige med fall
og bruddiskader. Ofte er det også et gjentagende problem for pasienten, og det er derfor viktig
å finne årsak og sette inn tiltak
Differensialdiagnoser: Ortostatisk hypotensjon (blodtrykksmedisiner, nitroglycerin,
dehydrering), vasovagal synkope (refleksrelatert, for eksempel ved vannlating eller hoste),
hjertearytmi (tachycardi/bradycardi), aortastenose, epilepsi, TIA, hypoglykemi, lungeemboli,
hjerteinfarkt, ukjent årsak (14-30%).
Fremgangsmåte
Undersokelser:

Finn ut om pasienten har kjente sykdommer som kan gi bevissthetstap (ortostatisk
hypotensjon, epilepsi eller lignende), hvor  lenge  synkopen varte.

Spør etter ledsagende symptomer (lammelser,brystsmerter, hjertebank osv), i hvilken
situasjon (anstrengelse, liggende/stående), plutselig uten forvarsel eller med forvarsel
("svartner for øynene").

Se etter: Under anfall: tegn på nedsatt sirkulasjon (kald/klam), budfarge
(blek/cyanose), kramper.Etter anfall: forvirret, sløv eller våken, lammelser.

Tiltak:

Dersom fortsatt bevisstløshet: stabilt sideleie.

Observer pasienten og fyll ut observasjonsskjema.

Ved full  restitusjon, kan sykehjemslege informeres første tilsynsdag.

Dersom vedvarende symptom (for eksempel brystsmerter, dyspnoe, svinunelhet) eller
man har registrert arytmi under anfallet: Undersøk i journal/kardex hvor aktiv
behandling pasienten skal ha ved forverring, og kontakt sykehjemslege/legevakt.

Videre utredning og/eller behandling avgjøres av lege, evt i samråd med sykehus.

Referauser:

Up to date

Steinar Hunskår, Allmenmnedisin
Slutt på prosedyren

flåndbok: Prosedyre: Dato sist revidert: Rev.nr: 0
Kvalitetssystemet Synkope
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

INNHOLDSFORTEGNELSE

Kap: 8, HYGIENE, SMITTEVERN OG Revidert dato: 13.04.2012
AVFALLSHÅNDTERING

Versjon nr: 1 Filnavn:
Dato: 01.06.2010 Side 1 av 1

8 HYGIENE, SMITTEVERN OG AVFALLSHÅNDTERING

8.1 Avfallshåndtering

8.2 Smitteforebygging og smittevern

8.3 Renholdsstandard
Vedlegg nr.1 Dokumentasjon og kontroll av ukentlig renhold
Vedlegg nr.2 Dokumentasjon og kontroll av årlig renhold

8.4 Arbeidstøy

8.5 Nattsykepleier som må utføre tjeneste i MRSA-avdelingen

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove 11 Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato: 01.06.2010 Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 8.1 HÅNDTERING AV AVFALL

Kap: 8. HYGIENE, SMITTEVERN OG
AVFALLSHÅNDTERING
Underka : 8.1 AVFALLSHÅNDTERING
Versjon  nr: 1
Dato: 01.06.2010

Revidert dato:01.062010

Side 1 av 2
Filnavn:

1., HENSIKT
Prosedyren skal sikre rlktig håndtering av avfall, på en slik måte at ingen blir skadet eller
smittet.

OMFANG
Prosedyren omfatter alle ansatte.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef

3.2 Hovedansvar for handling
Alle ansatte.

DEFINISIONER
4.1 Matavfall
Matrester av alle slag.

4.2 Restavfall
Er alt avfall som ikke er papir/papp, mat eller glass.

4.4 Blodsmitteavfall
Brukt engangsutstyr, som er tilsolt med blod, og som skal kastes.

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet:
1 Opplæring, og oppfølging av intemavdelingens

avrallsrutiner.
2 Restavfall kastes I dertil egnede sekker på

skyllerommet. Avfallsstativene skal ha lokk, og
sekken skal snores sammen og kastesvidere
når den er 3/4full,

3 Restavfall bringes til spippelcontainer eller sjakt
2-3 ganger pr. dag. Alt restavfall, uavhengig
om det er smitteavfall eller vanlig blir kastet i
container eller sjakt, og sendt direkte til
forbrennin . OBSI Ved avfallshåndterin

Ansvarli Iutføres av:
Avdelingsleder

Miljøarbeider/Renholder
Plelepersonale / Renholder

Miljoarbeicler/ Renholder
Plelepersonale

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson 3ane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato:01.06.2010 Dato: 01.06,2010 Dato: 16.03.2010



Kap: 8. HYGIENE, SMITTEVERN OG AVFALLSHÅNDTERING Revidert dato: 01.06.2010
Underka : 8,1 AVFALLSHÅNDTERING
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato:  01.06.2010 Filnavn:

benyttes langermet engangsfrakker, hansker
og vær nøye med håndhygiene/desinfeksjon
(ref. kap. 8.2).

4Blodsmitte og stikkende gjenstander som
kanyler, sprøytespisser og skalpeller skal kastes
1 gule plastbeholdere. Når disse er fulle skal de
settes på anvist sted av ansvarlig sykepleier,
for destruks'on.

5Matavfall kastes i egne bøtter på
avdelingskjøkkenet for dette og bringes til
anvist sted minst 2. anr. dø n.

Ansvarlig sykepleier

Alle ansatte/ "kjøkkenvakt"

REFERANSER
Aktuelle  lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

6.2 OKFs infeksjonskontrollprogram, Oslo Kommunes Infeksjonskontrollprogram.

VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE:  8.2 SMIMFOREBYGGING OG SMITTEVERN

Kap: 8. HYGIENE, SMITTEVERNOG Revidert dato: 05.03.2012
AVFALLSHÅNDTERING
Underkap: 2. SMITTEFOREEWGGING OG
SMDTEVERN
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

1. HENSIKT
Prosedyren skal gi en overordnet beskrivelse av hele OKFs vIrksomhet innenfor smittevern.
Alle praktiske prosedyrer som er påkrevd i lowerket finnes i OKFs infeksjonskontrollprogram
og OKEsIK - mat system, som begge er undersystemer av kvalitetssystemet.
Prosedyren skal:

redusere forekomsten av alvorlige infeksjoner hos pasienter/brukere/kunder/ansatte ved
å beskrive og gjennomføre systematiske tiltak for smittevern og smitteforebygging.
forebygge institusjonsinfeksjoner som urinveisinfeksjoner, infiserte sår/liggesår, MRSA,
tuberkulose, calisivirus o.l.
unngå smitte i næringsmidler ved produksjon og håndtering av matvarer.
unngå smittespredning ved håndtering av tekstiler.
unngå stort og langvarig forbruk av antibakterielle midler
unngå overføring av smitte mellorn pasienter, ansatte og ulike institusjoner
sWre at praksis er i overensstemmelse med de krav som loven fastsetter.

2.  OMFANG
Her omfattes alle ansatte i OKF og alle kunder/pasienter/beboere/brukere. Prosedyren
gjelder for alle som innehar direkte eller indirekte kunde-/beboer-/brukerkontakt i OKF.

3, ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef

3.2 Ansvar for handling
Alle ansatte i OKF, på hver sine områder

3.3 For evt. i hjemmet
For eventuelle kunder/brukere i hjemmet er bydelsoverlegen/fastlegen nærmeste medisinske
ansvarlige.

4. DEFINISJONER
4.1 Smitteforebygging er de tiStak som utføres for å forhindre at smitte oppstår.

4.2 Smittevern er de tiltak som igangsettes for å begrense omfang av smitte når smitte er
tilstede.

Utarbeidet av:Gjennorngått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato:01.06.2010Dato: 01,06.2010Dato: 16,03.2010



Kap:8. HYGIENE, SMI1TEVERN OG Revidert dato: 05.03.2012

AVFALLSHÅNDTERING
Underka : 2 SMITTEVERN OG FOREBYGGING
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

4.3 Infeksjonskontrollprogram er et dokumentert system for smittevern og
smitteforebygging.

5. FREMGANGSMATEOGARBEIDSFORDELING
Fremgangsmåte og arbeidsfordeling er beskrevet i infeksjonskontrollprogrammet for
smittevern og infeksjonsforebygging på hver avdeling.

Nr. Aktivitet: Ansvarli Jutføres av:
1 Gjennomføre/iverksette tiltak for Avdelingsleder/utvalgte ansatte

eksternkontroll og internkontroWavvikskontroll:
Rrevalensundersøkelser

9 Objektive kvalitetsindikatorer
9 Infeksjonskontrollrunde

IK-mat kontroll
Avvikskontroll o -håndterin

Sørge for at retningslinjer for Avdelingsleder
smitteforebygging og smittevern er kjent hos
alle o føl es

3 Sørge for tilstrekkelig opplæring og veiledning Avdelingsleder
innenfor smitteforeb ggin. o smittevern.

4 Forhindre at smitte oppstår: Alle ansatte på internavdelingene.
renhold
ivareta god hygiene hos beboer/personale
følge retningslinjer i
infeks'onskontroll rogram

5 Forhindre spredning av smittestoffer: Alle ansatte på internavddingene.
- håndvask
- bruk av korrekt arbeidstøy/stellefrakk

renhold etc.
Sørge for at mistanke om infeksjon hos beboer Ansvarlig sykepleier
meldes til s keh'emslegen
Sikre adekvat behandling av infeksjoner, Lege,
smitte.

8 Afle nyansatte som kommer fra !and utenfor Avdelingsleder
Skandinavia, og skal jobbe på sykehjem, skal
testes for MRSA og ha negativt prøvesvar før
arbeidet kan starte o .
Alle ansatte  som har  vært  innlagt  på sykehus Den berørte ansatt
utenfor Skandinavia de siste 6 måneder skal
testes for MRSA og ha negativt prøvesvar før
arbeidet i »en kan starte o .

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.
6.2 Oslo kommunes infeksjonskontrollprogram

VEDLEGG
Ingen.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF •

PROSEDYRE: 83 RENHOLOSSTANDARD
Kap: 8 AVFALLSHÅNDTERING, SMil i tVERN Revidert dato: 10.10.2012
OG SMITTEFOREBYGGING
Underka : 8.3 RENHOLDSSTANDARD
Versjon nr: 2 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:
1. HENSIKT
Hensikten er å definere OKFs renholdsstandard og sikre opprettholdelse av denne.

2. OMFANG
Gjelder alle bygg OKF disponerer og alle ansatte.

3. ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.
3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder/miljøarbeidere

4. DEFINIMONER
4.1 Renholdskontroll
Ukentlig dokumentasjon og kontroll av renhold pr. internavdeling.
4.2 Årlig renhold
Renhold som gjennomføres en gang pr. år pr. internavdeling.

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Der hvor OKF-avdelingene har fast ansatte renholdere, vil deres arbeidsoppgaver og
organisatoriske p1assering frarngå av stfilingsbeskrivelse. Der hvor OKF-avdelingene får
dekket denne funksjonen ved hjelp av selvstendige næringsdrivende, forhandles tjenestene
som skal dekkes, fram len underleverandørkontrakt.
Det forutsettes at renholdet gjennomføres etter vedtatt renholdsplan.

Nr. Aktivitet:
1Opplæring i renhold, prosedyrer og bruk av ulike produkter og

uts r.
2Ukentlig dokumentasjon av renhold, i form av

frekvensskjema/arbeidsskjema utfylles og leveres nærmeste
leder

3Dokumentasjon 1form av  årlige  renholdsoppgaver utfylles og
o bevares.

4Renholdskontroll jfr. Infeksjonskontrollprogrammet 1.ganger
r. år.

6. REFERANSER
Ingen, infeksjonskontrollprogrammet.

Ansvarli /utføres av:
Avdelingsleder,
o lærin sansvarli
Renhofder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

7.  VEDLEGG
Vedlegg 1: Frekvensskjema/arbeidsskjema for ukentlig dokumentasjon.
Vedlegg 2: Dokumentasjonsskjema for, halvårlige/årlige renholdsoppgaver pr. avdeling.

Uta rbe idet av:
Tove H Larsson
Avd.dir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
lane Bredby
Direktør
Dato: 01.06.2010

Godkjent av:
Styret

Dato: 16.03.2010



•



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

VEDLEGG NR. 1 T1L KAP. 8.3 Renholdsstandard.

Dokumentasjons- og internkontrollskjema for renhold pr. avdeling, pr. uke:

Kap: 8. HYGIENE, SMITTEVERN OG Revidert dato: 09.10.2012
AVFALLSHÅNDTERING
Underka :8.3 RENHOLDSSTANDARD
Versjon nr: 2 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

Uke/år

Avdeling

NR: AKTIVITET: KRYSS
AV:

Vask av gulv i alle korridorer, samt skyllerom og skittentøyrom
1. an r. da
Vask av ulv i k'økken/stue  2 an er r. da .
Vask av guIv på kontor, vaktrom, medisinrom, lintøyrom og andre
la re rom  2 an er r. uke
Vask av beboerrom i  gang pr. uke + daglig tilsyn,  og ekstra ved
behov. (Gulv, lister, vegger, dør, lysbryter, dørvrider, radiator,
vinduskarm støvtørkin
Vask av alle bad/toalett på avdelingen  1 gang pr. dag.
Da li vask innebærer vask av uly, toalett servant o dørvrider.
Utvidet vask av alle bad/toalett på avdelingen i  gang pr. uke.
Ukentlig vask innebærer i tillegg til det daglige: speil,
tørke a irholder, ska lam e, lister, håndtak I sb er o dør.
Rø kerom skal vaskes  1 an r. da  o akskebe re skal tømmes.

7. Støvtørkin å hele avdelin en alle rom i  an r. uke
Vask av tra er o tra erom tilhørende avdelin en i  an r. uke.
Vask av heis o heisdører i  an r. uke.
Renhold ddin av balkon i  an r. da .
Støvsu in av aktuelle områder, som krever det  1 an r. uke.
Vask av områder som ersonalet tilviser, a smittefare  ved behov.
Vask av medisinrom under tils n av s ke leier  1 an r. uke
Hovedren 'ørin eriodisk lan

Skjema gjennomgås av renholder og avdelingsleder I gang pr. uke

Sign. renholder: Sign. avdelingsleder:

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato:01.06.2010Dato: 16.03.2010



0 Oslo kommune
Omsorg Osio KF

VEDLEGG NR. 2 TIL KAP. 83 Renholdsstandard

Dokumentasjons- og internkontroll skjema hovedrengjøring renhold pr. avdeling, pr
halvår/år:

Kap:8. HYGIENE, SMITTEVERN OG Revidert dato: 09.10.2012
AVFALLSHÅNDTERING
Underka :8.3 RENHOLDSSTANDARD
Versjon nr: 2 Side 1 av  1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

Dato/år ( dokumenteres 30.06 og 30.12 hvert år)

Avde4ing

NR: AKTIVITET: KRYSS AV:
Hovedrengjøring av alle beboerrom.
Innebærer grundig vask av vegger, gulv, lister,
vinduer o toalett som skal desinfiseres.1  r år
Hovedrengjøring av alfe fellesarealer.
Innebærer grundig vask av guiv, vegger, Eister og
vinduer.1. r år
Hovedrengjøring og desinfisering av alle
toalett/sanitæranlegg.
Innebærer grundig vask og desinfisering av toalett,
dus servant ve er o uiv  2, r år
Hovedrengjøring av skyllerom.
Innebærer grundig vask og desinfisering av guiv og
ve er.2. . r år
Boning og toppskuring av alle gulv på hele
avdelin en 1 an r. år.
Andre feliesrom på huset ig.pr.år

Sign. renholder:

Sign. avdelingsleder:

vUtarbeidet av:Gjennomgått av:
Tove H Larsson3ane Bredby
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato:01.06.2010

Godkjent av:
Styret

Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 8.4 ARBEIDSTØY

Kap: 8. HYGIENE, SMITTEVERN OG Revidert dato; 05.03.2012
AVFALLSHÅNDTERING
Underka : 8.4 ARBEIDSTØY
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Hensikten er at ansatte 1 tjenesteproduksjonen skal vite hvor arbeidstøyet finnes, og bruke
det i sitt arbeide.

OMFANG
Dette gjelder for helse - og pleiepersonalet, miljøarbeiderer, vaktrnestere, sjåfører„
vaskeripersonale, kantinepersonate og kjøkkenpersonalet.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder er ansvarlig for at arbeidstøy brukes og holdes i orden i henhold til
prosedyren.

DEFINIS3ONER
Det finnes flere typer arbeidstøy;
4.1 Arbeidstøy for vaktmester, vaskeri- og kjøkkenpersonale
4.2 Pleiepersonalet har felles arbeidstøy og det finnes spesielle engangsforkler til bruk

ved stell, engangsfrakker ved smitte, kjøkkenforkler ved håndtering- og servering av
mat på avdelingskjøkken, og engangsfrakker ved håndtering av avfall.

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet:
1Rent felles arbeidstøy, skal til en hver tid være

tilgjengelig slik at alle ansatte selv kan hente et
n tt eksem lar før hver vakt.

2Brukt arbeidstø le es i e ne tø sekker
3Det skal brukes steHefrakker i stell, og forkie

ved matserverin
4Alle engangs frakker og — forkler bestilles

sammen med medisinske forbruksvarer på hver
internavdelin

Ansvarli /utføres av:
Vaskerileder. driftsansvarlig.

Alle ansatte
AHe ansatte

Ansvarlig sykepleier

Utarbeidet av:
Tove H Larsson
Avd.dir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 01.06.2010

Godkjent av:
Styret

Dato: 16.032010



Kap: 8. HYGIENE, SMI-FfEVERN OG Revidert dato: 05,03.2012
AVFALLSHÅNDTERING
Underka : 8.4 DE ULIKE ARBEIDSTØY
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 01,06.2010 Filnavn:

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen. referanse, infeksjonskontroHprogram.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 8.5 NATTSYKEPLEIER SOM MÅ UTFØRE DENESTE I MRSA-
AVD.

Kap: 8. HYGIENE, SMITTEVERN
Underkap: 8.5 NATTSYKEPLETER SOM MÅ
UTFØRE TJENESTE I MRSA-AVD.
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 19.03.2012 Filnavn:

HENSIKT
Hensikten er å ivareta sikkerhet og forebygge smitteoverføring.

OMFANG
Dette gjelder for nattsykepleier

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Nattavdelingssykepleier

DEFINISMNER

4.1 Akutt behov for at nattsykepleier utfører avgrensede prosedyrer som injeksjoner,
utdeling av smertestillende midler oiign. i MRSA-avdelingen, når avdelingens egen
nattsykepleier ikke er til stede.

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Opprettet dato: 19.03.2012

Nr. Aktivitet:
Nattsykepleier ifører seg beskyttelsesutstyr
etter gjeldende retningslinjer; munnbind, frakk,
hansker, hette skoovertrekk.

2 Beskyttelsesutstyret tas av og legges pose inne
på pasientrommetetter at prosedyren er utført.
Skifte uniform før man år til andre avdelin er.

3 Nattsykepleier gjennomfører grundig
håndh fene før avdeb en forlates 


Ansvarli Jutføres av:
Nattsykepleier.

Nattsykepleier

Nattsykepleier

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direkter
Dato: 19.03.2012

Utarbeidet av:
Lill Eikestad
Fagutv.sykepleier
Dato: 19.03.2012



Kap: 8. HYGIENE, SMITTEVERN OG Revidert dato: 19.03.2012
AVFALLSHÅNDTERING
Underka :  8.4 DE ULIKE ARBEMSTØY
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 0119.03.2012 Filnavn:

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Ingen. referanse, infeksjonskontrollprogram.



Oslo kommune

Omsorg Oslo KF

INNHOLDSFORTEGNELSE

Kap: 9, SAMARBEID, KOMMUNIKASJON, Revidert dato: 28.01.2013
INFORMASJON

Versjon nr: 2
Dato: 28.01.2013

Filnavn:
Side 1 av 1

9. SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJON

9.1 Taushetsplikt og offentlighetsloven
Vediegg nr. 1: Erklæring om taushetsplikt

9.2 Tverrfaglig samarbeid

9.3 Pårørende samarbeid
Vedlegg nr.1: Beboers livshistorie
Vedlegg nr.2: Førstegangssamtale med pårørende
Vedlegg nr.3: Pårørendesamtale etter 3 måneders opphold
Vediegg nr:4: Serviceerklæring - pårørende

9.4 Mediahåndtering

9.5 Mistanke / anklage om seksuelt overgrep
Vedlegg 1: Helsepersonell som ikke har forstått sin rolle

(rollesammenbianding).  Helsetilsynet 23.01.12

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Revidert av:
Tove H Larsson Tove H Larsson Anne Gry Kolstad

Avd.dir Direktør Kvalftetssjef

Dato: 01.06,2010 Dato: 01.06.2010 Dato: 28.01.2013



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 9.1 TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHETSLOVEN

Kap: 9. SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG Revidert dato: 01.06.2010
INFORMASION
Underkap: 9.1 TAUSHETSPLIKT OG
OFFENTLIGHETSLOVEN
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at forvabingsloven § 13 om taushetspfikt bfir fulgt opp i OKFs
avdelinger gjennom undertegning av taushetserklæring, opplæring i forvaltningslovens
bestemmelser og analoge lovbestemmefser i kommunehelsetjenesteloven og
sosialtjenesteloven.

Prosedyren skal også sikre at brukere som omfattes av OKFs tjensteleveranser, sikres
medbestemmelse i forhold til opplysninger/informasjon til pårørende om sin hefsetilstand/
sykdom/ behandling. Avgivelse av slik informasjon må tolkes i forhold til brukers viljeJønsker
da pårørende ikke har noen juridisk rett til opplysninger fra iege, jfr. legeloven av 13.juni
1980.

Prosedyren skal også sikre at affe ansatte er kjent med at overtredelse av taushetsplikten
medfører straffeansvar jfr. straffelovens § 121.

Prosedyren skai også sikre ansattes kunnskap om offentlighetsprinsippet i organisasjonen,
selv om OKF ikke er et forvatningsorgan. Videre skal prosedyren bldra til å ivareta
offentlighetskwen (ref. pkt, 4.2) i OKFs avdelinger.

OMFANG
Taushetsplikten gjelder alle som utfører tjeneste i OKF. Taushetsplikten gjelder både
arbeidstid og fritid og oppheves ikke selv om arbeidsforholdet er opphørt.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef

3.2 Hovedansvar  for  handling
Avdelingsleder har ansvar for at enhver medarbeider underskriver taushetserklæring før de
begynner i arbeid og at de er innforstått med hva den betyr.

Den enkelte medarbeider har ansvar for å overholde taushetsplikten.

DEFINISMNER
4.1 Taushetsptikt defineres i forvaltningslovens § 13:

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør

Dato: 01.06.2010 Dato: 01.06.2010 Dato: 16.03.2010



Kap: 9. SAMARBEID, KOMMUNIKAS3ON OG Revidert dato:01.06.2010
INFORMASJON
Underkap: 9 TAUSHETSPLIKT OG'
OFFENTUGHETSLOVEN
Versjon nr: i Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Flinavn:

"Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre
får adgang eller kjennskap det han eller hun i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får
vite om noens personlige forhold. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har
avsluttet tjenesten eller arbeldet".

Denne bestemmelse er også tatt inn i lov om helselenesten i kommunene, § 6-6 og i lov om
sosiale tjenester § 8-8.

4.2 Offentlighetsloven.
Offentlighetsloven gir rett til å se dokumenter, men gtir ingen rett til å kreve opplysninger
eller utsagn fra en muntlig kilde i forvaltningen. Loven gir heller ikke rett til å kreve at
forvaltningen setter sammen et sett av opplysninger.

Tre paragrafer i offentlighetsloven som gir hjemmel for å unnta dokumenter eller
opplysninger fra offentlighet.
Disse er:

§ 5 for interne dokumenter
§ 5 a for opplysninger beskyttet av taushetsplikt
§ 6 for dokumenter med spesielt innhold eller type.

Paragrafene er uttørnmende for hva som kan unntas offentlighet, eller i § 4 (utsatt
offentlighet) eller i de særlige unntak som er fastsatt i forskriftene. Unntak i forskriftene
bygger på unntakshjemlene i §§ 5, 5 a eller 6.

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr Aktivitet: Ansvarli futføres av:
1 Gi opplæring om taushetspliktsbesternmelsene Avdelingsleder

og sørge for at hver enkelt ansatt/ vikar
underskriver en taushetserklæring før de
begynner i arbeid og har kontakt med
beboere/brukere.

2 Oppbevaring av undertegnet taushetserklæring Stab
i ersonafma e.

3 Overholde taushets likten. Alle ansatte
Gi beboeropplysninger i samsvar med beboers Ansvarlig sykepleler eller lege.
vil-e/ønske til sine årørende.

5 Vurdering av om utgående post er å anse som Den enkelte saksbehandler
unntatt offentlighet.

6. REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr Kap.4.

7. VEDLEGG
Nr. 1 Erklæring om taushetsplikt



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

VEDLEGG NR. 1 TIL KAP. 9.1 TAUSHETSPLIKT OG OFFENTLIGHETSLOVEN

Kap: 9. SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG Revidert dato: 01.06.2010
INFORMASION.
Underkap: 9. TAUSHETSPLIKT OG
OFFENTLIGHETSLOVEN
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT

Forvaltningsloven § 13 har følgende bestemmelse om taushetsplikt:

"Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltnings-
organ, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap
til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite
om noens personlige forhold.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten  eller
arbeidetn.

Ved overtredelse av denne bestemmelse kommer reglene i straffeloven av 22. mai 1902

§ 121 til anvendelse. For øvrig vises til forvaltningslovens § 13 A F, og eventuell særlov.

Undertegnede er gjort kjent med lovens bestemmelser om taushetsplikt og forplikter seg til å
overholde disse.

Navn:
Navn med blokkskrift

Fødselsnr.(I.1 siffer)

Tjenstested:

Stilling: 


Dato: Underskrift:

Erklæringen sendes lønn for arkivering.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 9.2 SAMARBEID/TVERRFAGLIG SAMARBEID

Kap: 9. SAMARBEID, INFORMASJON OG
KOMMUNIKASION
Underka :9.2 SAMARBEID
Versjon nr: 1
Dato: 01.06.2010

Reyidert dato: 01.06.2010

Side 1 av 3
Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal bidra til ulike former for samarbeid som er brukerorienterte, gi beboerne et
helhetlig og samordnet tjenestetilbud og utvikie et samlende fagmiljø. Skape en
bedriftskuftur som opptrer sannferdig og redelig og bldra til faglig utvikling av
tjenestetilbudet.

OMFANG
Gjelder alle ansatte

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef.

3.2 Ansyar for handling
Avdelingseder og den enkelte ansatte.

3.  DEFINIS1ONER



Ingen
FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Ansvarli l'utføres av:
Alle yrkesgrupper

Nr. Aktivitet:
1 Legge til rette slik at beboerne får en best

mulig tverrfaglig tjeneste i henhold tii
kvalitetsplan og tiltaksplan (pleieplan).
Ref. ka .5.6.7.

2 Legge tif rette for et godt samarbeid og
kommunikasjon med beboer, pårørende og
frivillige.
Pårørende samarbeid skal sikre informasjon og
bidra til  best  mulig oppfølging av den enkelte
bruker.

3 Lære og inspirere hverandre ved å være god
selv og gjøre andre gode gjennom samarbed
o bidra til  et ositivt arbeidsmil.ø. HMS ka .4

4. Ansatte skal samarbeide med andre instanser
på en slik måte at beboerens tilbud fremstår
som helhetlig.
Samarbeid gir muligheter for bedre drift og
fornø de brukere

Alle yrkesgrupper

Alle yrkesgrupper

Alle yrkesgrupper

Utarbeidet av:
Tove H Larsson
Avd.dir
Dato: 01,062010

Gjennomgått av:
.3ane Bredby
Direktør
Dato:01.06.2010

Godkjentav:
Styret

Dato: 16.03.2010



5. Ansatte skal vise evne til fleksibilitet i Alle yrkesgrupper
organisering og utøvelse av "enester.

6» REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. kap.4.



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

TITrEL: 9.3 PÅRØRENDESAMARBEID

Kap: 9. SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG Revidert dato: 28.01.2013
INFORMASJON
Underka : 9.3 PÅRØRENDE SAMARBEID
Versjon nr: 2 Side 1 av 2
Dato: 28.01.2013 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal beskrive hvordan OKF samarbeider med pårørende og hvilke tilbud OKF gir
til pårørende. Gi muligheter for bedre drift og fornøyde brukere.

OMFANG
Alle som er pårørende til en som mottar pleie - og omsorgstjenester fra OKF,

ANSVAR
3.1 Ansvar for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef

3.2 Ansvar for handling
Avdelingsleder

DEFINISJONER
4.1 Hovedpårørende
Beboerens nærmeste pårørende, og som beboer og/eller pårørende har bestemt at skal
være hovedpårørende/hovedansvarlig. OKF forholder seg til hovedpårørende med tanke på
informasjon og invitasjoner til pårørendemøter, og hovedpårørende må informere tii evt.
andre pårørende i familien/vennekretsen og lignende.

4.2 Interessenter
Interessenter er alle interne og eksterne funksjoner som har en interesse i/berøres av
hvordan OKF-avdelingene drives og tjenesten utføres.

5, FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet
Informas.on fra årørende skal dokumenteres i Gerica

2 	 Det skal være avdelingsvise pårørendemøter en gang pr.
halvår.

3 Det skal være innkomstsamtale til n e årørende
4 Det skal være o føl in ssamtale etter 3 måneder
5 Velkommen til  Brosjyre om sykehjemmet skal deles ut

til beboer o årørende
6 Det skal være 'evnli kontakt/informasjon til årørende.
7 Informas'on skal is i form av o sla for aktiviteter,

Ansvarli
Primærkontakten
Institusjonssjef/avdelingsleder

Avdelin sleder/ rimærkontakt
Avdelin sleder/ rimærkontakt
Avdelingsleder/primærkontakt

Primærkontakt
Avdelin sleder

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 01.06.2010

Revidert av:
Anne Gry Kolstad
Kvalitetssjef
Dato: 28.01.2013

Utarbeidet av:
Tove H larsson
Institusjonssjef
Dato: 01.06.2010



Kap: 9 SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG Revidert dato: 28,01.2013
INFORMASJON
Underkap: 10,4 INTERESSENTER OG
SAMARBEIDSPARTER
Versjon nr: 2 Side 2 av 2
Dato: 28.01.2013 Filnavn:

tils nsutvalg o annet. Utdelin av frivilli hetsbros re.
8 Kommunika 'onsbok hvis ønskell , å rommet til beboer.
9 Beboers livshistorie skal fylles ut av pårørende, evt.

beboer
10 Det ska! gis tilbud om avtalt telefonsamtale med

s keh'emsle e.
11 Pårørende skal is undervisnin i demens
12 Det skal tildeles etterlattekonvolutt, etter at beboer har

ått bort

Primærkontakt
Avdelingsleder

Avdelingsleder/lege

Avdelin sleder/le e
Avdelingsleder

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. kap.4.

VEDLEGG
Ingen.

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Revidert av:
Tove H Larsson Jane Bredby Anne Gry Ko1stad
Institusjonssjef Direktør Kvalitetssjef
Dato: 01.06.2010 Dato: 01.06,2010 Dato: 28.01.2013



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

VEDLEGG NR.1 TIL KAP.9.3 PÅRØRENDE SAMARBEID

BEBOERS LIVSHISTORIE
F Iles ut av arørende

Beboerens navn:

Dette opplysningsskjemaet er utarbeidet fordi personalet
ikke kjenner den enkeltes bakgrunn. Noen eldre har svekket
hukommelse og kan oppleve det vanskelig å sette ord på hva
den enkelte tenker og føler.

Når personalet ikke kjenner til den enkelte og heller ikke vet
hva interessene har vært tidligere, har man mindre
muligheter for å kunne tilby aktiviteter og samtaleemner
tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Personalet vil gjerne fremheve at det som ønskes er
opplysninger som kan brukes i dagliglivet i samvær med den
eldre for å bedre kunne føre en samtale, og gjøre det lettere å
finne frem til aktiviteter og samtaleemner som er av
interesse.

Skjemaet er oppdelt i fiere spørsmål, og under hvert  spørsmål
er det oppført en del underpunkter som kan gi ideer til
informasjon som kan brukes i dagliglivet.

Vi takker for Deres samarbeid.

Vennlig hilsen personalet
sykehjem

Omsorg Oslo KF



Beboers Iivshistorie

Beboers navn:

Fødselsdato:

Hovedgrørendes navn:

Slektskap:

Hovedparørendes adr.:

Hovedparørendes tlf.nr.:

Øvrige parørendes navn og tlf. nr:



1. FORELDREOG SØSKEN

Mors navn: Født: Død: 


Yrke:

Fars navn: Født: Død: 

Yrke:

Søsken:









Har det  ellers  voart nlye kontakt med noen av s sknene ellers deres
barn?



SKOLEGANG / YRKESUTDANNING

Hvilken type skolegang o yrkesutdarming fikk den eldre? Er det

spesielle hendelser det har vcert mye snakket om i denne

Skole:

Evt. yrkesutdannelse:

Spesielle ønsker / evner:

ARBEID

Hva slags type arbpid hur den eldre hatt? Hvor lang tid har
arbp;da-forhofdet vart? Har den eldre arbeidet etter pensjonsalder?

Er det spesielle arbeidskamerater som huskes?

Arbeid:

BOSTED

Hva var den eldres adresse / bydel / by som barn? Og som

pensjonist?

Barn:

Voksen:

Pensjonist:



EKTEFELLE (R)

Navn, fødselsdato, yrke, dato / årstall for bryllupet. Ektefelles
eventuelle adresse nå. Opplysninger / minner dere mener vil vcere av

betydning å fremheve.

Navn: Født: Evt. død:

Yrke; Adresse na:

Gode minner:

BARN  OG  BARNEBARN

Navn:

Yrke:

Navn:

Yrke:

Navn:

Yrke:

Navn:

Yrke:

Barn:

Barn:

Barn:

Barn:

Født:Bosted:

Født:Bosted:

Født:Bosted:

Født:Bosted:



7. HOBBY

Har den eldre vært opptatt av spesielle hobbyer som for eksempel.
Håndarbeid, matlaging, dyr, hagearbeid,  båt, snekring, samiet  på  noe
spesielt eller liknende?

8. RELIGIØSE INTERESSER

Har den eldre vært medlem i religiøse foreninger / organisasjoner?
Vært opptatt av  religiøs sang?

9. LESNING

Har den eldre likt a lese for eksempel. Aviser? (hvilke?) Blader?
Bøker?



10. SANG OG MUSIKK

Har den eldre vært interessert i musikk, evt. hva slags musikk? Har
hun / han likt å synge og / eller spille selv? Stått i sangkor?

11. FORENINGER

Har den eldre vært medlem av spesielle foreninger, klubber,
organisasjoner, pensjonistforeninger etc.

12. ANDRE INTERESSER

Er detandre interesser som det kan være viktig å kjenne til? Eks.

reising / ferier, jakt, fiske, friluftsliv, sport, teater, film, osv.



13. VANER

Har den eldre noen vaner som er viktig for personalet å kjenne til
f.eks. døgnrytme, sovevaner, røykevaner, matvaner, klesvaner osv.

14. SAMVÆR MED ANbRE

Har den eldre vært utadvent, og glad i å prate / kontaktsøkende,
eller mer innadvendt?
Har hun / han vært den som lyttet eller selv tok ordet?

15.  AKTIVITETER

Er det noen spesielle aktiviteter den eldre spesielt vil delta i? Noe
han / hun spesielt IKKE liker av aktiviteter?

bato: Signatur:



Oslo kommune
Omsorg sio KF

VEDLEGG NR.  2 TIL KAP. 93 Pårørendesamarbeid

FØRSTEGANGSSAMTALE MED PARØRENDE:

Kap:9. SAMARBEID, KOMMUNIKAS3ON OG Revidert dato: 01,06.2010
INFORMAS3ON
Underka :9.3 PÅRØRENDESAMARBEID
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

Dato/år

Avdeling

1.  INFORMASJONOM INTERNAVDELINGEN OG SYKEHJEMMET:

NR:  AKTIVITET: KRYSS AV:
Fortell om Omsor Oslo KF
Fortell om hvordan internavdelingen er organisert og hvem som
"obber her, Informer om rimær- sekundærkontakts stemet.
Fortell om hvordan døgnet forløper seg på internavdelingen, og evt.
å hvert enkelt team.

Fortell om aktivitetstilbudet på internavdelingen og på hele
s keh'emmet.
Informer om hvilke tverrfaglig tibud og støttefunksjoner som finnes
på sykehjemmet som kantine, lege, ergoterapeut, fysioterapeut,
tannle e frisør, fot lefer osv
Spør pårørende om hvilke forventninger de har til internavdelingen,
sykehjemmet og oppholdet generelt, og om de har noen spesielle
ønsker.
Informer om at de vil bli innkalt til et oppfølgingsmøte etter 3
måneder, pårørendemøter hvert halvår og at de ellers oppfordres til å
si ifra om de lurer å noe eller ønsker endrin å noe av »enesten.
Informer om hvor de som pårørende kan oppsøke informasjon
vedrørende s keh'emmet o o holdet.

2. PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

NR: AKTIVITET: K YSS AV:
Informer om rutiner for levering av klær, merking og vaskeritjenester.
Sør for at det leveres nok klær, o husk ttertø .
Informer om at en kan ta med personlige eiendeler på beboerens
rom, slik at det blir hjemmekoselig. (sengeteppe, bilder, radio, tv,
telefon kan legges inn, bøker, musikk, julepynt og lignende) Husk å
informere om at OKF ikke står ansvarlig for verdisaker som
o bevares å beboerens rom.

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør

Dato: 01.06,2010 Dato:01.06.2010 Dato: 01.05.2010



Kap:9.. SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG Revidertdato: 01.05.20W
INFORMASJON
Underka :9.3 PÅRØRENDESAMARBEID
Versjon nr:1 Side 2 av 2
Dato:01.06.2010 Filnavn:

Informer om at beboeren helst bør ha "konto på huset" hvor pensjon,
evt. annet innskudd er tilgjengelig for beboeren. Informer også
hvordan dette praktisk etableres. Husk å informere om at
sykehjemmet ikke kan oppbevare kontanter for beboere, og at OKF
ikke har ansvar for eventuelie kontanter som oppbevares på
beboerens rom, veske og lignende.
Informer om velferdsordnin en å avdelin en hvis det er aktuelt.
Hvis beboeren ikke er i stand til det seiv må kvalitetsplan fylles ut og
si neres av årørende.
Informer om at beboeren må ha tilstrekkelig med toalettsaker, og at
primærkontakten evt. kan være behjelpelig med å handle inn dette på
ve ne av beboeren.
S ør om beboeren har TT-kort o andre hel emidler.
Informer at det oppfordres til å holde god kontakt med primærkontakt
og avdelingsleder, og at pårørende må ta opp hvis det er noe de lurer

å.










Informasjon gitt av:

Informasjon mottatt:



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

VEDLEGG NR. 3 TIL KAP. 9.3 Pårørendesamarbeid

SAMTALE MED PÅRØRENDE ETTER 3  MÅNEDER:

Kap:9. SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG Revidert dato: 01.06.2010
INFORMASJON
Underka :9.3 PARØRENDESAMARBEID
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

Dato/år

Avdeling

NR: AKTIVITET:
Hvilket helhetsinntrykk har du/dere av oppholdet og tilbudet etter 3
måneder? Er det noe du/dere ønsker endrin i forhold til?
Hvordan fungerer primærkontaktsystemet i forhold til deg/dere? Er
det noe du/dere ønsker endrin forhold til?
Har du inntrykk at beboeren (den du er pårørende til) får dekket sine

runnle ende behov? Er det noe du/dere ønsker endrin i forhold til?
Hvordan fungerer det i forhold til ivaretakelse av beboerens økonomi?
Har beboeren fått "konto på huset"? Er det noe du/dere ønsker
endrin i forhold til?
Hvis du/dere ønsker samtale med s keh'emsle en kan det avtales?
Har beboeren det han trenger i forhold til klær, toalettsaker og
li nende? Er det noe du/dere ønsker endrin i forhold til?
Har dere inntrykk av at beboeren liker maten som serveres og får I
seg tilstrekkelig næring? Er det noe du/dere ønsker endring i forhold

Har beboeren fått med seg personlige eiendeler på rommet? Er det
noe du/dere ønsker endrin i forhold til?
Hvilket inntrykk har du/dere av aktivitetstilbudet? Har du/dere
innt kk av at beboeren får dekket sine behov å dette området?
Er det noe annet du/dere vil bemerke eller spørre om, ikke har vært
tatt o ?
Annet

KRYSS AV:

Informasjon gitt av:

Informasjon mottatt:

Utarbeldet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir DirektØr
Dato: 01.06.2010 Dato:01.06.2010 Dato: 16.03.2010



Serviceerklæring pårørende ff
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Pårørende skal alltid behandles som våre
gjester

Pårørende er de viktigste personene i våre
beboeres liv og har krav på respekt og
imøtekommenhet

Pårørende skal alitid tilbys kaffe/te

Vi vil alltid be pårørende om å melde fra
hvis de ikke føler seg ivaretatt

Pårørende skal alltid inviteres til møter som
omhandler beboeren. Det er en forutsetning
at beboeren ønsker pårørendes
tilstedeværelse

Når pårørende spør om forhold knyttet til
beboer skal de alltid få svar

Dersom pårørende møter ansatte som ikke
har kunnskap om beboer så skal spørsmålet
videreformidles til personer med slik
kunnskap. Pårørende skal da kontaktes så
snart som mulig, senest dagen etter
henvendelsen

Pårørende skal gis mulighet til å ta på seg
frivillige oppdrag, både i forhold til
avdelingen og i forhold til sykehjemmet



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 9.4 MEDIAHÅNDTERING

Kap: 9. SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG Revidert dato: 06.03.2012
INFORMASION
Underka : 9.4 MEDIAHÅNDTERING
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal klargjøre hvem som har myndighet til å uttale seg/gi informasjon på OKFs
vegne til media. Prosedyren klargjør ansvaret for og grensene mellom å beskytte individer og
ivareta taushetsbelagte personopplysninger /OKFs forretningsmessige interesser på den ene
side, og å gi media fakta og tifgang til informasjon på den  annen  side.(offentlighet)

OKF  skal  bidra til at kommunens mål om å framstå som en korrekt kommunikasjonspartner,
både i forhold til sine ansatte, til innbyggerne generelt, til brukere av OKFs tjenester og til
media. OKF skal være en åpen og tilgjengelig del av kommunen.

Enhver som henvender seg, har krav på å bli møtt av medarbeidere som i sin framtreden, i
sin budskapsform og sitt budskap framstår som profesjonelle og sannferdige.

OMFANG
Gjelder hele OKFs virksomhet og omfatter alle ansatte i OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktøren

3.2 Hovedansvar for handling
Direktøren

DEFINISJIONER
4.1 Mediahåndtering:
Utlevere fakta, informasjon, statistikk og/eller synspunkter på vegne av Oslo kommune/
Omsorg Oslo KF

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Informasjon som går ut til massemedia, ønskes klarert av direktør. Dog har alle ansatte
ytringsfrihet, også til massemedia, så lenge en ikke bryter med taushetsplikten.

Den enkelte leder som mottar henvendelse fra media, har plikt til å vurdere omfanget av
saken og rapportere tif overordnet. Da vil alle nødvendige ledd i organisasjonen være
oppdatert og forberedt på henvendelser.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01,06.2010Dato: 01.06.20WDato: 16.03.2010



Kap: 9. SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG Revidert dato: 06.03.2012
INFORMASJON
Underka : 9.4 MEDIAHÅNDTERING
Versjon nr: 1 I Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Fi/navn:

Nr. Aktivitet: Ansvarli /utfØres av:
1 Delegering av informasjonsmyndighet i Direktør

stillin sbeskrivelse
2 Implementere Oslo kommunes Avdelingsleder

informas'onsstrate
3 Utarbeide/vedlikehold Direktør

kriseinformas'onsberedska
4 Ra ortere henvendelser til overordnet Lin-eledelsen

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. kap.4.

VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 9.5 MISTANKE I ANKLAGE OM SEKSUELT OVERGREP

Kap: 9. Samarbeid, kommunikasjon, Revidert dato: 09.10.2012
informasjon
Underkap: 9.5 MISTANKE / ANKLAGE
SEKSUELT OVERGREP
Versjon nr: 2 Side 1 av 2
Dato: 25.04.2012 Filnavn:

HENSIKT
Beboer opplever trygghet,  forutsigbarhet  og respekt i forhold til tjenestetilbudet siden de
som mottar helsetjenester er avhengig av tillit til det helsepersonell som yter tjenestene.
Medarbeidere vet hva den enkelte skal gjøre ved mistanke / anklage om seksuelt overgrep

OMFANG
Gjelder hele OKFs virksomhet og omfatter alle ansatte i OKF

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktøren

3.2 Hovedansvar for handling
Institusjonssjef, avdelingsleder

DEFINISJONER
4.1 Seksuelt overgrep: Uønsket berøring av seksuell karakter, påtvunget seksuen aktivitet,
voldtekt

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet:
Den fornærmede skal taes på alvor, og det som blir sagt skal
dokumenteres i kardex eller tilsvarende

2 Dersom det er sannsynlig eller åpenbart at overgrep har
skjedd er rommet der det har skjedd et åsted, og alt skal
forbli urørt (inkl søppel) og rommet låses av inntil politiet har

*ort sine åsteds ransknin er
3 Sykehjemslege eller legevakt varsles, og lege vurderer

behovet for f.eks gynekologisk undersøkelse for sporsikring.
Beboer skal ikke stelle seg slik at ev DNA fra overgriper kan
identifiseres

Ansvarli /utføres av:
Ansvarllg sykepleler
Avdelingsleder
Institus'onss'ef
Medarbeidere
Ansvarlig sykepleier
Avdelingsleder
Institus'onss'ef
Ansvarlig sykepleier
Avdelingsleder
Lege

Utarbeidet av:
Mona Bekklius
Institusjonssjef
Dato: 25.04.2012

Gjennomgått av: Godkjent av:
Jane Bredby MBU
Direktør
Dato: 25.04.2012 Dato: 30.05.2012



4 Vurdere å kontakte voldtektsmottaket tlf  23 48 70 90  som
kan bistå i slike saker inkl ev å kontakte politiet.

5 Kontakte og lnformere pårørende
Oppfølging av pårørende
Informere pårørende om at de kan kontakte
voldtektsmottaket

6 Dersom det er usikkert om overgrep har skjedd, avventes
eventuelle reaksjoner overfor medarbeidere inntil lege m.m.
har Port nødvendi e undersøkelser

7 Er det åpenbart at det har vært et overgrep, gjøres en vanlig
anmeldelse snarest mulig. Dersom vedkommende ikke er I
stand til å anmelde selv, kan hjelpeverge eventuelt

årørende 'øre dette å ve ne av beboer
8 Føl e o medarbeidere med aktuelle tiltak

Ansvarlig sykepleier
Avdelingsleder
Le e
Institusjonssjef

Institusjonssjef

Institusjonssjef

Institus-onss'ef

6. REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.
62. Sykehjemsetatens prosedyrer om seksuelle overgrep

7, VEDLEGG
Vedlegg 1 kap 9.5 Helsepersonell som ikke har forstått sin rolle (rollesammenblanding)



Helsepersonell som ikke har forstått sin rolle (rollesammenblanding) Helsetilsynet Page 1 of 4

HELSETILSW1ET
tilsyn med barnevern, sosial- og belsetjenestene

Helsepersonell som ikke har forstått sin rolle

(rollesammenblanding)

23.01.2012

Helsetilsynet behandler hvert år en rekke tilsynssaker der helsepersonell ikke skiller

mellom sin rolle som helsepersonell og seg selv som privatperson. Det kan f.eks. være at

helsepersonellet har:

Innledet private og/eller seksuelle relasjoner til nåværende og tidligere pasienter.

Gått inn i en for omfattende hjelperolle overfor en pasient som har hindret annen

adekvat hjelp (personellets behov for å hjelpe blir styrende).

Kommet i en situasjon der pasienten har overtalt helsepersonellet til å gi

behandling på tvers av faglig god behandling (pasientstyrt behandling).

Utviklet vennskap til en pasient hvor det kan stilles spørsmål om motivene er

redelige (f.eks. ønske om gaver eller å bli innsatt som arving).

Gjort seksuelle overgrep mot pasienter.

Etablering av nære personlige relasjoner mellom helsepersonell og pasienter er i strid

med kravet til forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp i helsepersonelloven § 4. Det anses

som misbruk av tillit som er grunnlaget for å yte og ta i mot helsehjelp. Forholdet

mellom pasient og behandler er preget av en ubalanse i kt i o mecl at en J1hje1pc
,

og en skal motta hjelp. Det medfør& at pasienten vil være sårbar og avhengig av den

som skal hjelpe. Helsepersonell må ikke bruke denne avhengigheten til å tilfredsstille

egne personlige behov. Misbruk av den avhengighet som oppstår mellom pasient og

behandler kan i ytterste konsekvens medføre at pasienten ikke lenger har tillit til

hjelpeapparatet, og derfor ikke søker hjelp for sine problemer.

Dersom helsepersonell har blandet sine roller kan tilsynsmyndighetene gi en advarsel. I

mer alvorlige tilfeller kan autorisasjonen tilbakekalles fordi helsepersonellet har utvist

grov mangel på faglig innsikt og driver uforsvarlig.

http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsynJRaad-til-arbeidsgiver-lw... 09.10.2012



Helsepersonell som ikke har forstått sin rolle (rollesammenblanding) Helsetilsynet Page 2 of 4

Selv om helsepersonellet har ansvar for sine egne handlinger, har arbeidsgiver ansvar for

å tilrettelegge arbeidet på en slik måte at det forebygger og avdekker mulig

rollesammenblanding. I de situasjonene der det har skjedd grovt misbruk av pasienter har

de også et ansvar for å sikre at pasientene får hjelp.

Arbeidsgivers ansvar:

Kontroll ved ansettelse

I tillegg til ordinære kontroller ved ansettelse, se "Gode rutiner ved ansettelse av

helsepersonell", er det viktig å være klar over at helsepersonell som skal yte helsehjelp til

barn eller personer med psykisk utviklingshemming må fremlegge politiattest for

arbeidsgiver ved ansettelsen, jf. helsepersonelloven § 20a. Attesten skal ikke være eldre

enn tre måneder. Arbeidsgiver skal ikke ansette helsepersonell uten denne attesten i slike

stillinger.

Risikovurdering

Arbeidsgiver/virksomheten har ansvar for å skaffe oversikt over områder i virksomheten

hvor det er fare for svikt eller fare for at myndighetskrav ikke oppfylles.

Rollesammenblanding er et risikoområde som krever spesiell oppmerksomhet fra

virksomhetsledelsen.

Risikoen for rollesammenblanding er større der behandlingen innebærer og forutsetter at

pasient og personellet deler intime, skyldbetente og skamfulle forhold hos pasienten på

tomannshånd, da spesielt hvis behandlingen varer over tid (eks samtaleterapi),i

situasjoner der pasienten er uvanlig sårbar og har vanskeligheter med å opprettholde

autonomi og ivareta egne grenser i forhold til andre mennesker (psykisk ubalanse,

tidligere utsatt for overgrep, psykisk utviklingshemmet), der behandleren har mye fysisk

kontakt rnod paionten (eks fysio terapi) og der behandleren er mye alene med pasienten.

Opplæring

Kunnskap om rolleforståelse og fare for rollesammenblanding er et viktig forebyggende

tiltak.

Det følger av interrikontrollforskriften for sosial- og helsetjenesten § 4 at det påhviler den

ansvarlige for virksornheten å sikre at personellet til enhver tid er kvalifisert til de

oppgavene de settes til. Arbeidsgiver skal sørge for at personellet får nødvendig

opplæring ved ansettelse og også senere ved behov. Kompetansen til den enkelte må

vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og

arbeidsoppgavenes art.

http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Raad-til-arbeidsgiver-hv... 09.10.2012
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Hvis virksomhetene ansetter personell uten helsefagutdanning eller autorisasjon påhviler

det arbeidsgiver et særlig ansvar for å sikre at dette personellet har nødvendige faglige

kvalifikasjoner, og er skikket til å utøve virksomhet som helsepersonell.

I opplæringen bør det for eksempel legges vekt på:

Hva er rollesammenblanding.

Hva er det å være personlig og hva er det å være privat når man arbeider med

intime forhold.

Helsepersonellets ansvar for å sørge for at det ikke utvikles private eller seksuelle
relasjoner til pasienter selv om pasienten ønsker dette. Hvordan håndtere

forelskelser.

Helsepersonellets ansvar for å ikke utvikle private  eller seksuelle forhold  til
tidligere pasienter.

At helsepersonell må være forutsigbare og entydige i det de sier og gjør.

Betydningen av at pasienter får god informasjon, for eksempel i forbindelse med
fysiske undersøkelser, spesielt undersøkelser av intimsoner.

Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. Det er
hvordan pasientene opplever det som er avgjørende, ikke behandlerens intensjon.
Hvordan man kan gi støtte og komplimenter uten at det har seksuelle undertoner.

Gaver og tjenester fra pasienter.

Betydningen av journalføring. Spesielt der det har oppstått situasjoner der
pasienter hax reagert på noe helsepersonellet har sagt eller gjort.

Virksomhetens holdning til rollesammenblanding, prosedyrer og konsekvenser
dersom det forekommer

Forebygge gjennom organisering

Arbeidsgiver kan forhindre rollesammenblanding gjennom organisatorisk tilrettelegging.

For eksempel at man ikke skal være alene med pasienter i forbindelse med undersøkelser

som involverer pasientens intimsoner, at nattevakter ikke skal være alene på sengeposter,

at psykiatrisk behandling ikke skal foregå på pasientens rom på sykehuset, men på

behandlerens kontor. Det viktigste er at den faglige ledelsen ved virksomheten har ansvar

for å legge til rette for at pasienter som har vanskeligheter med personlige grenser og

autonomi blir identifisert og rarnmene  for  behandlingen av dem blir tydeliggjort og

ivaretatt.

http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyn/Raad-til-arbeidsgiver-hv... 09.10.2012
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Avdekke

Første skritt på veien for å avdekke rollesammenblanding er å være seg bevisst at dette er

noe som kan forekomme. Et åpent og gjennomsiktig arbeidsmiljø er viktig. Arbeidsgiver

må sette seg i posisjon til "å vite". Det betyr blant annet at det bør legges til rette for at

ansatte føler seg trygge nok til at de kan komme til sin leder dersom de er usikre på

hvordan de skal håndtere en pasient i forhold til sin rolle som behandler. Ansatte må

kunne føle seg sikre på at de blir møtt med tillit, refleksjon og tydelige råd. I et slikt

miljø vil også leder kunne motta bekyrnringsmeldinger dersom andre enn personellet det

gjelder har oppdaget forhold som det bør gripes fatt i. En leder må også være

oppmerksom på tegn på at en ansatt får et for nært personlig forhold til en pasient.

Indikasjoner på dette kan være gaver, oppmerksomheter, telefonsamtaler, flytting av

timeavtaler til slutten av dagen, behandling av pasienten på pasientens rom etc.

Oppfølging

Påstander om at helsepersonell har misbrukt pasienter seksuelt er alvorlig, og det

forventes at virksomheten har gjennomarbeidet rutiner for hvordan dette skal håndteres

videre.

Seksuelt misbruk av pasienter er straffbart og bør derfor nitinemessig politianmeldes. En

politianmeldelse vil ofte også være viktig for å få gjennomført en uhildet granskning av

slike påstander.

Pasienten må skjermes fra fra helsepersonell som er mistenkt for overgrep mot pasienten.

Det vil både være viktig i forhold til å skape trygghet, for å bearbeide slike hendelser,

men også for å sikre at helsepersonellet ikke kan øve press mot pasienten for å endre

eller trekke tilbake sine forklaringer. Virksomheten har også et ansvar for å sikre at

øvrige pasienter ikke blir utsatt for misbruk. Ovennevnte forhold vil vanligvis gjøre det

nødvendig å ta ut personellet fra tjeneste.

Virksomheten har et ansvar for å sikre at pasienten får nødvendig behandling og

oppfølging etter misbruk. Noen ganger kan det va:re nødvendig å overføre pasienten til

andre sykehus eller helseforetak.

http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Hendelsesbasert-tilsyniRaad-til-arbeidsgiver-hv... 09.10.2012
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KI

PROSEDYRE: 10.1 OKFs BRANNVERNSYSTEM
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Underka : 10.1 OKFs BRANNVERNSYSTEM
Versjon nr:1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Hensikten med prosedyren er å henvise til OKFs brannvernsystem som er et undersystern til
kvalitetssystemet. Brannvernsystemet beskriver både forebyggende brannvernarbeid og
instrukser for handling ved brann.

2. OMFANG
Alle ansatte 1 OKF omfattes av prosedyren.

3. ANSVAR
3.1 Ansvarlig for prosedyren:
Direktør, Institusjonssjef.

3.2 Ansvar for handling:
F3rannvemIeder og avdelingsledere

4. DEFINISIONER
Ingen

5. FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet: Ansvarli :
Sørge for at OKF har et oppdatert Institusjonssjef
brannvernsstem.

2 Sørge for at alle OKF-avdelinger og Brannvernleder
internavdelinger har et oppdatert eksemplar av
OKFs brannverns stem.

3 Sørge for at alle ansatte får årlig opplæring i Brannvernleder og avdelingsleclere
OKFs brannverns stem.

4 Samarbeide- og legge til rette med brann- og Institusjonssjef og brannvernleder
redningsetaten om o lærin o tils

6. REFERANSER
6.1 Lov om brannvern.
6.2 Andre aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. kap.4

7. VEDLEGG
Ingen

Utarbeidet av: Gjennorngåtk av: Godkjent av:
Tove f-1 Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato: 01.06.2010 Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

AmmerudIunden sykehjem

Branninstruks for

Ammerudlunden sykehjem

Hoveclmål: Unngå brann!

Dersom det allikevel oppstår brann, skal de tekniske og organisatoriske tiltak for brannsikkerhet

som brannalarmanlegg, røykventilasjon, ledelys, frie rømningsveier, regelmessige brannøvelser,

god opplæring og kontinuerlig internkontroll hindre at det fører til skade på personer eller materielle

verdier

Delmål:

Minst to brannøvelser pr år, en stor og en liten øvelse

Regelmessig kontroll / ettersyn og vedlikehold av alle branntekniske og byggtekniske tiltak

ved også å ha avtale med aktuelle leverandører om dette

Medarbeidere på Anunerudlunden skal j evnlig kartlegge farer og problemer samt melde

avvik i forhold til dette

Ingen nytilsatte medarbeidere skal settes i arbeid før de har tilstrekkelig opplring innenfor

brannsikkerhet

Organisering av brannvern er tydelig for alle

Branninstruks for Ammerudlunden februar 2012



FØR DET BRENNER

Leer deg:  denne branninstruksen

Gjør deg kjent med:  hvor brannmeldere og slokningsmateriell er plassert

Hvordan disse brukes

Hvor alle utganger og trapper er

Husk at: rømningsveier ALDRI må brukes som lagerplass

Det må ALLTID være fri adgang til alle trapper , og korridorer

Alle utganger er markert med skilt

Røyking er kun tillatt utendørs, og ikke i garasjen

Beboerne har tillatelse til å røyke på rommet (eller på røykerom) under tilsyn

dersom det fmnes røyk- og brannvarsler der. Bruke røykeforkle

Det må ALDRI røykes på rom hvor surstoffapparat er i bruk!

Gå ikke fra levende lys

Alle væsker merket "klasse A" som bensin, sprit, eter osv samt gasser som

f.eks propanol er meget brannfarlige

NÅR DET BRENNER:
Varsle: Ved brann varsles brannvesenet over interne brannmeldere

Når brannalarmen går skal betjening fra hver avdeling straks gå til det stedet

varslingsanlegget viser at det brenner. Betjeningen skal bistå

slokningsarbeidet / evakueringen av beboere

Ansvarlig sykepleier sørger for å ringe brannvesenet og bekrefte brann

si noe om omfanget av brannen

Ansvarlig sykepleier sørger for at en person tar imot brannvesenet når de

kommer, og følger dem til brannstedet

Redde liv: Beboere / gjester evakueres fra det brann / røyktruede området

Evakuere beboere til nærmeste røykfrie sone

De beboere som ikke selv kan gå selv eller sitter i rullestol legges i laken eller

tepv på gulvet, og trekkes eller bæres bort fra det truede området

Bruk aldri heis når brannalarmen har gått

Slukke:
	

Prøv å slukke brannen med de midler dere har til rådighet

Lukk døra til det rommet hvor det brenner

Stopp all kunstig surstofftilførsel

2



VED BRANN

GJELDER

ALLTID REGELEN:
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NÅR BRANNALARMEN GÅR

Det er ansvarlig sykepleier på vakt som er brarmansvarlig.

Gå til branntavla. Det er en branntavle på hver avdeling

Gå til stedet som indikerer brann på branntavla

1-2 personer fra hver post går til brannstedet i tillegg til annet tilgjengelig personell f.eks
administrasjonen

Bistå med sluknings- og evakueringsarbeidet

Følg  de  ordrer du får fra brannansvarlig på det aktuelle stedet

Brannansvarlig ser til at:

Noen starter slukningsarbeidet
Noen starter evakueringen

Ring brannvesenet tif 110 for å bekrefte brann + si noe om omfanget. Ring også ved falsk
alarm selv om brannvesenet kommer uansett

 1" En person står ved hovedhmgangen i 1. etasje klar til å følge brannvesenet rett til
brannstedet

Den brannansvarlige organiserer dette arbeidet helt til brannvesenet er på plass

NATT: alle på vakt går direkte til brannstedet

FYRROM og GARASJEN

IKKE åpne døra om du er i tvil om omfanget av brannen disse to stedene. Kan utløse en
eksplosjonsartet brann!

Forsøk etter hvert å prioritere at noe personale kan forsøke å skape ro blant beboerne

Brannvernansvarlig sørger for å informere institusjonssjef om vedkommende ikke er på jobb

UNIVERSÅLNØKKEL ER PÅ IIVER ÅVDELING

-c› 0

_
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EVAKUERING

Ammerudhjemmet

Tif 23 33 53 24

Ved behov for å evakuere beboere, er det inngått gjensidig avtale med

Ammerudhjemmet.

Nødvendig personell følger med.

Evakuering skjer med drosjer og eller ambulanser samt at medarbeidere ved

Ammerudlunden stiller seg og (og eventuelt sine tilgjengelige biler) til rådighet



Å REDDE MENNESKER UT FRA BRANNOMRÅDET

Brann i en roykskillesone

(røykskillesone er fra en branndør til den neste)

Lokaliser rommet det brenner på
Få alle i røykskillesonen hvor det brenner ut fra rommene ut på den andre siden av døra
Når alle i røykskillesonen er i sikkerhet forsøker man å redde den personen som eventuelt
befinner seg i det rommet som brenner

Evakuering av beboer / medarbeider fra brennende rom:

Kjenn øverst på døra hvor det brenner. Er den svært vann?
Ont døra er varm:

IKKE LUKK OPP DØRA!Det er allerede for sent å redde noen. Brannen vil
eksplodere og spre seg til den korridoren hvor du oppholder deg

Om døra er temperert:
Sett deg på huk ved siden av døra, bruk døra som "skjold"
Lukk døra forsiktig opp
Krabb inn to personer for å hente ut vedkommende
Lukk ALLTIDdøra igjen etter deg
Dra personen ned på gulvet. Pass på hodet i den grad det lar seg gjøre
Dra personen med deg på laken, en dyne eller lignende
Personen er ikke reddet før vedkommende er på den andre siden av røykskilledøra

Vær så rolig som du kan i en slik situasjon, husk at panikk smitter. Det gjør også en rolig
atferd
Husk at det ikke alltid er mulig å redde alle!

Evakuering fra Ammerudlunden

Brannansvarlig må sørge for at veiene ikke sperres, dvs frie evakueringsveier både på
parkeringsplassen på Ammerudlunden samt veiene rundt

Ekstra personell innkalles (se varslingsliste)
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FOREBYGGE BRANN

Teoretisk del:

Disse skal ha tilstrekkelig kunnskap om:

Lover og forskrifter om brannvem Institasjonssjef

Brannvernieder

Tiltak som er gjennomført og som kan bIi Institusjonssj ef

nødvendige for å opprettholde tilfredsstillende Brannvernieder

brannsikkerhet Verneombud

Ansvarlig sykepleier

Rutiner for brannvern Institusjonssjef

Brannvernleder

Ansvarlig sykepleier

Branninstruks skal til enhver tid være Brannvernleder

tilpasset de lokale forhold

Brannøvelser avholdes i samsvar med

Brannforskriften

Dokumentasjon over brannsikkerhet er

Forskriftsmessig oppdatert og oppbevart

Generelt at den forskriftsrnessige

brannsikkerheten opprettholdes

Brannvemleder

Institusjonssj ef

Brannvernleder

Institusjonssjef

Brannvernleder

Institusj onssj ef



Annet:

Rapportere om brannsikkerhet i egen Vemeombud

avdeling på fastsatt skjema Brannvernleder

Være løpende orientert om offentlige Brannvernieder

brannpålegg og / eller øvrige branntekniske Institusjonssjef

endringer i bygningen

Dokumentasjon av eksterne serviceavtaler Institusjonssjef

en gang pr år USBL

Daglig notere på tavle på hver enkelt avdeling Alle medarbeidere

om antall beboere som befinner seg på avdelingen

Oversikt over beboere som har plass på den enkelte Medarbeider i resepsjonen

avdeling som skal henge på veggen i gangen ved fysio



Praktisk del:

Tiltak:

Faste øvelser to ganger årlig

som skal inneholde praksis og teori,

enten begge deler i samme øvelse, eller

delt i en øvelse med teori og en i praksis

Ansvarlig:

Institusjonssjef / brannvernleder

Oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige

væsker skal skje etter forskrifien

Vaktmester

Rømningsveier må alltid være i forskriftsmessig stand

I forbindelse med verneruncle, tenke brannsikkerhet

Sjekke brannslanger 3-4 ganger pr år pr avdeling

Nyansatte blir vist og forklart de forskjellige

brarmverntiltak på Ammerudlunden

Vaktmester

Verneombud

Brannvemleder / verneombud

Avd spl (leder) / brannvernieder

Alle medarbeidere på kunne branninstruksen

Dokumentere når medarbeidere deltar på brannøvelse

Brannvemrunde x 2 på natt

Hver enkelt medarbeider

Brannvernleder

Ansvarlig sykepleier på natt
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Generelle brannverntiltak

Brodrister, kaffetraktere, TV apparat og lignende:

skal alltid slås av etter bruk. Elektriske apparater skal ikke bare slås av med bryter, men støpselet
skal trekkes ut av veggen (NB! Ikke trekk ut ved å dra i ledningen, men i selve støpselet)

TV apparat skal slås av med bryteren på selve apparatet (gjelder ikke flatskjerm)

Komfyr må påses at er avslått, støpsel kan stå i veggen

Sykesenger som kan heises og senkes må tas litt ut fra veggen slik at støpsel ikke rives i filler av
sengen

Ved bruk av levende lys:

Bruk aldri lysmansjetter! Bruk "kopper" i metallfolie som sørger for at lyset står stødig, og aller
helst selvslukkende lys.

Forlat ALDRI et brennende lys

Askebegeravfall:

skal kastes i brannavfallsdunker eller i WC

10



Hvordan skal de forskjellige tekniske innretninger sjekkes:

Brannalarmanlegg Vise personalet brannvarslingsanlegget og sørge for

at alle forstår hvordan brannalarmen virker og avleses

Sprinkelanlegg Ikke installert på Ammerudlunden sykehjem

Brannslanger Sjekkes for hull og lignende. Sjekke om de virker og prøve ut

på avdelingen hvor langt brannslangen rekker.

Husk å teste vannkranene som er koplet til brarmslangen

(helst ved å holde brannslangen ut av et vindu og skru på vannet)

Qpplysninger om branuprotokoll

Oppbevares i resepsjonen

Brannprotokoll skal inneholde følgende:

Rutiner for brannvern på Ammerudlunden sykehjem

Brannvernopplæringen for alle medarbeidere inkludert ekstravakter

Brannøvelseskjema (dokumentasjon) for hver eneste brannøvelse

Internkontrollskjema (for avd spl / leder og verneombud)

Sjekklister for brannvernrunder på natt

Tegninger over den enkelte avdeling

Serviceavtaler med leverandørfirmaer

il



FORVARSEL / BRANNTILLØP

Forvarsel er internmelding. Går ikke til brannvesenet!

1. Når forvarsel går:

Gå til nærmeste panel

Se i displayet hvor forvarselet er utløst

2. gå til aktuelt sted I rom og sjekk hva som er skejdd

3. gå til panelet i resepsjonen og

avstill klokker (rød knapp)

trykk så "tilbakestill" og hold inne til det slutter å pipe

Det vil gå noen minutter før grønn lampe slår seg av

Et forvarsel tyder på at "noe" er galt med en melder, f.eks støv på melderen eller at det er registrert

f.eks optisk røyk. Skal tas på alvor!

Sjekk stedet jevnlig etter utlost alarm for å være på den sikre siden

•
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ETTERVERN I FORBINDELSE MED BRANN

Disse har ansvar for ettervern

Brannteknisk befaring av brannstedet Institusjonssjef

og evaluering av hendelsesforløpet Vaktmester

Brannvemleder

Personale fra brannvesen

Ivaretakelse av personalet

gjennomgang av hendelsesforlopet

debrifmg

bearbeidelse av medarbeidernes reaksjoner i

forbindelse med brann

Lege

Institusjonssjef

Prest

Personale fra brannvesen

Ivaretakelse av beboere

gjennomgang av hendelsesforløpet

debrifing

bearbeidelse av beboemes reaksjoner i

forbindelse med brann

Institusjonssjef

Lege

Prest

Avdelingssykepleiere

Informasjon til presse Direktør

Informasjon til pårørende Direktør

Institusjonssjef
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AMMERUDLUNDEN - BRANNSLANGER

Sjekkliste for brannvernleder

(Årlig serviceavtale for brannslanger inngått mellom USBL og aktuelt firma)

DATO BRANNSLANGER KOMMENTERER SIGNATUR

OK? JA / NEI

Fullt skjema oppbevares i brannvemperm i resepsjonen

Fylles ut av brannvernleder

Ansvarlig for gjennomforingen er brannvernleder

Henges opp på innsiden av brannslangeapparatet

Avvik meldes institusjonssjef
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AMMERUDLUNDEN BRANNRUNDE, natt

I alle bygg som er såkalt § 22 bygg, er medarbeidere pålagt å gå 2 brannrunder på natt.

Gå ned i kjelleren og "lukt". Inkluderer garasjen

Dato  1.  runde 2. runde Dato 1. runde 2. runde

Fullt skjema oppbevares i brannvernperm i resepsjonen

Fylles ut av ansvarlig sykepleier på natt

Ansvarlig for gjennomføringen er ansvarlig sykep1eier på natt
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 10.2 STØTrEFUNKSJON FOTTERAPI

Kap:10 DRIFT OG STØTTEFUNKSJONER Revidert dato: 10.10.2012
Underkap: 10.2 STØTTEFUNKSJON
FOTTERAPI
Versjon nr: 2 Side 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

1. HENS1KT
Prosedyren skal sikre at OKF- avdelingene har funksjonen fotpleie i sin helhetlige
tjenesteleveranse. Støttefunksjonen er viktig for å kunne forebygge sykdommer og
fotlidefser.

2. OMFANG
Alle brukere av OKFs tjenestetilbud som ønsker det

3. ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av proseclyren
Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Primærkontakt.

4. DEFINIS3ONER
Ingen

5. FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Der hvor OKF-avdelingene har fast ansatte fotterapeuter, vil deres arbeidsoppgaver og
organisatoriske plassering framgå av stillingsbeskrivelse. Der hvor OKF-avdelingene får
dekket denne funksjonen ved hjelp av selvstendige næringsdrivende, forhandles tjenestene
som skal dekkes, fram i en underleverandørkontrakt.

Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
Fotterapeut benytter og anskaffer utstyr som Direktør, Institusjonssjef.
avtalt i underleverandørkontrakt
Vurdere behov for fotterapi for den enkelte Primærkontakt
beboer, ..fr. kvalitets lan o tiltaks lan.
Beboere med diagnosen diabetes, får utgiftene Institusjonssjef, fotterapeut
for fotterapi dekket, og faktura sendes til
institus-onen

6. REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. kap.4.

7. VEDLEGG
7.1 Underleverandørkontrakt

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dir.Direktør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010



Oslo kommune

Omsorg Oslo KF
Ammerudlunden sykehjem

Kontrakt mellom Fotterapeut og Ammerudlunden sykehjem
Kontrakten er en avtale mellom Fotterapeut  org nr xxx xxx xxx
og Ammerudlunden sykehjem

Kvalifikasjonskrav til funksjonen: Fotterapeututdannelse.

Generelt om kontraktsinnehoki:

Fotterapeut har ansvar for å medvirke til at beboere får en god fotbehandling og for skape velvære og
trivsel hos beboerne.

Fotterapeut deler arbeidsrom med frisør og skal være på sykehjemmet 2 faste dager pr uke. Dette kan
reduseres hvis det ikke er bestillinger fra avdelingene på tjenesten. Dagene hvor fotterapeut er
tilstedeværende skal være avtalt med institusjonssjef og være samordnet med frisørens tilstedeværelse.

Det skal skrives en utstyrsliste over hva som er Ammerudlunden sykehjems eiendeler og hva som er
fotterapeutens.

Fotterapeut har rett til kostnadsfritt å bruke håndklær og andre nødvendige tekstiler/utstyr for å utøve
virksomheten

Kontrakten kan sies opp gjensidig med 3 måneders varsel

Faglig ansvar og kvalitetssikring:

Fotterapeut skal tilse at arbeidet drives rasjonelt og at variasjonsmulighetene utnyttes slik at tjenesten gir
kvalitetsmessig godt fotterapitilbud til beboerne.

Kontaktperson i orgunisasjonen:
Institusjonssjef er kontaktperson knyttet til avtalen og det skal en gang pr år avholdes et møte mellom
partene hvor pris og tjenesten blir gjennomgått

økonomi:

Tjenesten innebærer ingen kostnader knyttet til husleie, bruk av vann, energi og lignende
Fotterapeut er pliktig til selv å holde følge utstyr: knivblader, baljeposer, såpe, div. kremer, munnbind,
hansker, plaster, kompresser, sårsalver, klorhexidin og annet som brukes til selve behandlingen
Prisene på tjenestene skal avtales en gang årlig med sykehjemmet
Beboere skal betale fotterapibehandlingen selv, og skal få tilsendt en anvisningsfaktura som sendes til
adresse som beboer eller avdeling bestemmer
For diabetespasienter er det institusjonen som skal betale behandlingen. Spesifisert oversikt påført navn
og tid for behandling skal følge fakturaen

Informasjon og opplæring:
Fotterapeut har ansvar for å holde seg faglig oppdatert innen sitt område

dato Institusjonssjef dato Fotterapeut

Omsorg Oslo KF



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 10.3 STØTTEFUNKSJON FRISØR

Kap: 10. DRIFT OG STØTTEFUNKSJONER Revidert dato: 10.10.2012
Underka : 10.3 STØTTEFUNKSJON FRISØR
Versjon nr: 2 Side  1  av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

I. HENSIKT
Sikre at OKF-avdelingene kan formidle/legge til rette for tilbud av frisørfunksjoner.

OMFANG
Alle beboere/brukere i OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør, Institusjonssjef

3.3 Hovedansvarlig for handling
Primærkontakt.

DEFINISJONER
Ingen.

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Der hvor OKF-avdelingene har fast ansatte frisør, vil deres arbeidsoppgaver og
organisatoriske plassering framgå av stillingsbeskrivelse. Der hvor OKF-avdelingene får
dekket denne funksjonen ved hjelp av selvstendige næringsdrivende, forhandles tjenestene
som skal dekkes, fram i en underleverandørkontrakt.

Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:

 Frisør benytter og anskaffer utstyr som avtalt i

underleverandørkontrakt
Direktør. Institusjonssjef


 Beboer evt. pårørende melder behov for Primærkontakt




»enesten




Beboer betaler selv for t'enesten Beboer,rimærkontakt

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover og forskrifter jfr, kap.4

VEDLEGG
7.1 Underleverandørkontrakt

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BreelbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010



Oslo kommune

Omsorg Oslo KF
Ammerudlunden sykehjem

Kontrakt mellom frisør og Ammerucllunden sykehjem
Kontrakten er en avtale mellom frisør  org nr xxx xxx xxx
og Ammerudlunden sykehjem

Kvalifikasjonskrav til funksjonen:  Frisørutdannelse.

Generelt om kontraktsinnehold:

Frisør har ansvar for å medvirke til at beboere får et godt frisørtilbud og for skape velvære og trivsel hos
beboerne.

Frisør deler arbeidsrom med fotterapeut og skal være på sykehjemmet 3 faste dager pr uke. Dette kan
reduseres hvis det ikke er bestillinger fra avdelingene på tjenesten. Dagene hvor frisør er tilstedeværende
skaf være avtalt med institusjonssjef og være samordnet med fotterapeutens tilstedeværelse.

Det skal skrives en utstyrsliste over hva som er Ammerudlunden sykehjems eiendeler og hva som er
frisørens.

Frisør har rett til kostnadsfritt å bruke håndklær og andre nødvendige tekstiler/utstyr for å utøve
virksomheten

Kontrakten kan sies opp gjensidig med 3 måneders varsel

Faglig ansvar og kvalitetssikring:

Friør skal tilse at arbeidet drives rasjonelt og at variasjonsmulighetene utnyttes slik at tjenesten gir
kvalitetsmessig godt frisørtiibudtil beboerne.

Kontaktperson i organisasjonen:
Institusjonssjef er kontaktperson knyttet til avtalen og det skaI en gang pr år avhoides et mate mel/om
partene hvor pris og tjenesten blir gjennomgått

økonomi:

Tjenesten innebærer ingen kostnader knyttet til husleie, bruk av vann, energi og lignende
Frisør er pliktig til selv å holde følge utstyr: sjampo, balsam, farging, permanentolje hårrufler, sakser,
kammer, føner
Prisene på tjenestene skal avtaIes en gang årlig med sykehjemmet
Beboere skal betale hårbehandling selv, og skaI få tilsendt en anvisningsfaktura påført
organisasjonsnummer som sendes til adresse som beboer eller avdeling bestemmer

Informasjon og opplæring:
Frisør har ansvar for å holde seg faglig oppdatert innen sitt område

dato Institusjonssjef dato Frisør

Omsorg Oslo KF



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 10.4 VASKERIT3ENESTER.

Kap: 10. DRIFT OG STØTTEFUNKSJONER Revidert dato:10.10.2012
Underka : 10.4 VASKERITJENESTER
Versjon nr: 2 Side 1 av 2
Dato:01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at tjenesteleveransen OKFs vaskeri(er), og som  en  del av den
helhetlige pleie og ornsorgstjenesten, leverer riktig mengde rent tøy til riktig tid og riktig
sted. Prosedyren skal også sikre at driften skjer i henhold til teknisk protokoll for norske
vaskeriers kvalitetstilsyn.

OMFANG
Gjelder den målsatte kapasitet i henhold til inngåtte kontrakter.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør/Institusjonssjef

3.2 Hovedansvar for handling
Vaskerileder og vaskeriassistenter

DEFINISJONER
Ingen.

FREMGANGSMATE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet:
Fakse bestillingsskjemaer gitt fra hver avdeling
ukentli .
Levere avtalt mengde rent tøy til riktig tid og til
riktig sted.
Underleverandør leverer rent sengetøy,
håndklær, kluter, samt henter skittentøy
ukentli
Bestille og benytte miljøvennlige produkter til
vaskeri roduks'onen.
Sortere ut ødelagt tøy, for så å sortere hva som
skal kasseres, og hva som kan repareres og
erstattes n .
Reparere/legge (sengetøy, håndklær med mer)
til re aras'on, det som lar se re arere.

Ansvarli /utføres av:
Vaskerileder/resepsjonspersonal

Underleverandør

Vaskerileder/resepsjonspersonal

Primærkontakt

Primærkontakt

Utarbeidet av:
Tove H Larsson
Avd.dir
Dato: 01.06.2010

Gjennomgått av:
.3ane Bredby
Direktør
Dato: 01.06.2010

Godkjent av:
Styret

Dato: 16.03.2010



Følge gitte smittevernregler ved behandling og
vask av smittefarlig skittentøy.
Hver avdeling pakker i egne sekker og
forsegler. Underleverandør sorterer og vasker
etter itte rosed rer
Der hvor det ikke er eget vasken, vaskes
beboernes rivattø å den enkelte ost
Merking av privattøy utføres av
beboer/ årørende
Der hvor det ikke er eget vaskeri, vaskes
uniformer av natt ersonalet

REFERANSER
Ingen

VEDLEGG
Underleverandørkontrakt

Alt personale samt underleverandør

Primærkontakt

Primærkontakt sørger for at pårørende/beboer
blir informert om dette
Nattpersonalet

41>



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 10.5 TRANSPORMENESTER FOR BEBOERE

Kap: 10. DRIFT OG STØITEFUNKSJONER Revidert dato: 10.10.2012
Underkap:10.5 TRANSPORTT3ENESTER FOR Neste revisjon:
BRUKERE
Versjon nr: 2 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Sikre at OKF-avdelingene kan gi/formidle transport til ulike formål til beboere.

OMFANG
Omfatter transport til poliktinisk besøk hos lege/spesialisthelseqeneste, innleggelse på
sykehus, utflukter og fritidsreiser.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør, Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Primærkontakt, eventuelt annet pleiepersonell.

DEFINISJONER
Med transport menes Ambulansetransport, TT-transport, taxi, evt. kontraktsfestede
transporttjenester.

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:




Bestille ambulanse ved ø-h.el Le e eller s ke leier, evt. andre ansatte
2 Bestille ambulanse ved planlagte

innleelser/undersøkelser
Primærkontakt, pleiepersonell

3 Sørge for å ta med kontanter fra kontantkassen
når en skal følge beboer til sykehus eller
liknende.

Avdelingsleder / den pleier som følger.

4 Vurdere behov for/søke om TT-kort S keh'emsle e, avdelin sleder,rimærkontakt
5 Bestille taxi forøvritil utflukter ofritidsreiser. Primærkontakt
6 Bestilling av minibuss ved utflukter innen

inn ått kontrakt.
Avdelingsleder og aktivitør

REFERANSER
Ingen.

VEDLEGG
Ingen.

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06,2010Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 10.6 OKFs IK-MATSYSTEM

Kap: 10. DRIFT OG STØTTEFUNKSJONER Revidert dato: 01.06.2010
Underka : 10.6 OKFs IK-MATSYSTEM
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato: 01.062010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre henvisning til IK-matsystemet i OKF, som er et undersystem til
kvalitetssystemet.

OMFANG
Prosedyren omfatter alle som arbeider i produksjonskjøkken, i kantine og alle pleiere som
deltar i arbeidet på internavdelingskjøkken. IK-matsystemet sikrer at myndighetskrav for
næringsmidler ivaretas, slik at næringsmidler som omsettes i OKF, er trygge, av riktig
kvalitet og omsettes på en redelig måte. Den omfatter varelager/varemottak, lagring,
produksjon, pakking, transport, omsetting, servering og frambud av mat. Gjelder også
håndtering av mat- og restavfall. (ref. Næringsmiddellovgivningen).

Der OKF ikke selv driver kjøkken og derfor benytter underleverandører av næringsmidler,
stilles de samme krav til underleverandørene og det skal foreligge skriftlig avtale som
ivaretar dette.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør

3.2 Hovedansvar for handling
Der OKF selv er leverandør av kjøkkentjenester, er kjøkkensjef ansvarlig for at prosedyren
overholdes og at IK-mat er satt i system Direktør er ansvarlig for å påse at
underleverandører har samme krav til IK-mat og kvalitet på næringsmidter som OKF.
Alle ansatte i produksjonskjøkken, kantine og pleiere som deltar i arbeidet på
internavdelingskjøkken og andre med adgang til kjokken, er underlagt prosedyrer som
beskrevet i IK-mat.

DEFINISMER
4.1 IK-mat
Internkontroll (IK)-mat betyr internkontroll på næringsmiddelområdet for å oppfylle
næringsmiddellovgivningen. IK-mat er pålagt for alle virksomheter som arbeider med
tilberedning, lagring og transport av mat. IK-mat vil si at virksomheten er underlagt
systematisk kontroll og forbedringsprosesser som systematisk dokumenteres og følges opp
som del av kvalitetssikringen av virksomheten. I OKF er IK-mat del av det helhetlige
kvalitetssystemet, ref. kapittel 1"Oppbygging av kvalitetssystemet i OKF".

Utarbeidet av:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H Larsson3ane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.02.2010Dato: 01.02.2010Dato: 04.02.2010



Kap: 10. DRIFT OG STØTTEFUNKSJONER Revidert dato: 01.062010
Underka :10,6 OKFs IK-MATSYSTEM
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 01.06.2010 Filnavn:

FREMGANGSMATE OG ARBEIDSFORDELING
Detaljerte rutiner innenfor IK-mat er beskrevet i undersystemet: OKFs IK-mat system.
Avviksbehandling for IK-mat skjer i tråd med  kap. 11.1

REFERANSER
6.1 Næringsmiddellovgivningen
6.2 IK-mat
6.3 Hygieneforskriften for produksjon og frambud av næringsmidler (SHD)
6.4 Retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner (Statens Ernæringsråd)
6.5 Kap. 12.1 Avviksbehandling
6.6 Andre aktuelle lover og forskrifter

VEDLEGG
Ingen



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE:  10.7 STØTrEFUNKSJON VAKTMESTER

Kap: 10 FAGLIGE METODEBESKRIVELSER Revidert  dato:  01.06.2010
Underka : 10.7 VAKTMESTERTJENESTER
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 01.06.2010 Fifnavn:
1. HENSIKT
Sikre en effektiv og funksjonell vaktmestertjeneste som tar seg av daglig drift av praktiske
gjøremål.

2. OMFANG
Utføre OKFs ansvar som brukere av bygg  i  henhold til kontrakt og grensesnitt.

3. ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør, Institusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Vaktmestere.

4. DEFINISIONER
4.1 Med vaktmestertjeneste menes daglige praktiske gjøremål, som skal til for at driften
opprettholdes.

5. FREMGANGSMÅTE OG  ARBEIDSFORDELING

Nr.  Aktivitet: Ansvarli / utføres av:
1 Tilsyn av OKFs internavdelinger, med påfølgende Vaktmester

vaktmestertjenester og reparasjoner av ikke-
autorisert art etter bestilling/merknad
internavdelin enes "vaktmesterbok".

2 Rykke ut- og utføre tiltak i forhofd til akutte Vaktmester
driftsmeldin er.

3 Eventuelf håndterin av sø el Vaktmester
4 Eventuell håndterin av skittentø Vaktmester
5 Eventuell snømåkin ress kii in m.m Vaktmester
6 Div. trans ort Vaktmester
7 Div. andre 'enester Vaktmester

6. REFERANSER
Ingen

7. VEDLEGG
Ingen

Utarbeidet av:Gjennomg&t av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010 Dato:  01.06.2010Dato: 16.03.2010



Oslo kommune
OMSORG Oslo KF

INNHOLDSFORTEGNELSE

Kap: 11, FORBEDRINGSPROSESSER Revidert dato: 20.05.2013

Versjon nr: 3 Filnavn:
Dato: 01.06.2010 Side 1 av 1

11 FORBEDRINGSPROSESSER

11.1 Avviksbehandling og korrigerende tiltak samt klage fra
bruker/pårørende

Vedlegg nr. 1 Awiksskjema
Vedlegg nr. 2 Mal for månedlig statusrapport fra avdelingsledere

11.2 Bruk av eksterne kontroller som brukerundersøkelser, statistikk m.v
Vedlegg nr. 1 Avdelingsleders tilbakemelding til ulike rapporter.

11.3 Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje
Vedlegg nr. 1 Sjekkliste legemiddeigjennomgang
Vedlegg nr. 2 START og STOPP kriteriene
Vedlegg nr. 3 Veileder om legemiddelgjennomganger
Vedlegg nr. 4 Sjekkliste for Fallsikkert rom
Vedlegg nr, 5 Sjekkliste for tiltak for reduksjon av fall
Vedlegg nr. 6 Sjekkliste for legemidler i bruk ved innleggelse
Vedlegg nr. 7 Sjekkliste for legemidler i bruk ved utskrivning

Utarbeidet av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane Bredby
Avd.dirDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 20.05.2013



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 11.1 AINIKSBEHANDLING OG KORRIGERENDE TILTAK SAMT
KLAGE FRA BRUEKR / PÅRØRENDE

Kap: 11 FORBEDRINGSPROSESSER Revidert dato: 10.10.2012
Underkap:11.1, AWIKSBEHANDLING OG
KORRIGERENDE TILTAK
Versjon nr: 3 Side 1 av 3
Dato: 01.06.2010. Filnavn:

I. HENSIKT
Prosedyren skal sikre at alle avvik ved OKFs leveranser registreres og korrigeres raskest
mulig.
Ved systematisk å registrere awik og iverksette korrektive tiltak på kort- og lang sikt, vil OKF
kontinuerlig gjennomføre en forbedringsprosess. Ved at avviksstatistikk i OKF brukes
systematisk i forbedringsarbeidet, vil det  bidra til at vi "lære  av hverandres feir og ikke gjøre
den samme feilen to ganger.
Klage på tjensteutøvelsen; Sikre forsvarUg tjenesteutøvelse og forbedring av denne i
h.t.lover, forskrifter, vedtak / standard, OKF's verdier, faglige aksepterte normer osvi
samarbeid med bruker

OMFANG
Prosedyren omfatter hde OKFs virksomhet og aile ansatte.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør, Insfitusjonssjef.

3.2 Hovedansvar for handling
Alle involverte ansatte

DEFINISJONER
4.1 Avvik
En uønsket hendelse og når et forhold ikke er i overensstemmelse med:

lover/myndighetskrav.
kontraktskrav, inkludert beboertilfredshet.
pleie- og omsorgsleveransen, grunnleggende behov.
interne krav og prosedyrer/rutiner for plele- og omsorgsleveransen.
som fører til uhell eventuelt med beboerskade.

Omfatter også fortløpende registrering og oppfølging av muntlige og skriftlige
henvendelser/mishagsytringer fra beboere/brukere, hjelpeverge, verge eller pårørende.

4.2 Lukking av awik
Lukke awik er å utbedre awiket

Utarbeidet av:Gjennomgått av:
Mona Bekkhus3ane Bredby
Anne Gry KolstadDirektør
Dato: 10.10.2012Dato:10.10.2012



Kap: 11 FORBEDRINGSPROSESSER Revidert dato: 10.10.2012
Underkap:11.1 AVVIKSBEHANDLING OG
KORRIGERENDE TILTAK
Versjorr nr: 3 Side 2 av 4
Dato: 01.062010 Filnavn:

4.3 Avviksbehandling
Korrigerende tiltak er å sette i verk tiftak på iengre sikt som hindrer at avviket oppstår igjen
(forebygging).

4.4 Klage
En klage er en muntlig eller skriftlig henvendelse/mishagsytringe fra beboer/bruker,
hjelpeverge, verge eller pårørende angående tilfeller/service/ansatte/situasjoner i OKF-
avdelingene. En klage skal hvis mulig "rettes opp på stedet".
En skriftlig klage skal oversendes oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.
(En tjenesteleverandor som OKF er ikke kiageinstans i forhold til vedtak om ytelser, da det er
bydelene som har vedtaksansvaret.).
Framgangsmåte for mottak av klage fra bruker pårørende, se 5.2 i denne prosedyre

4.5 Beboerskade
Skade som følge av fallulykke, trykksår, skade som kan medføre sykdom eller nedsatt
funksjonsnivå (evt.  død)

5.1 FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING AVVIK

Nr. Aktivitet:
1 Sørge for at alle ansatte på internavdelingen

får o lærin o melder alle avvik.
2 Melde fra skriftii om avvik til nærmeste leder
3 Ta henvendelser om avvik på alvor og sørge for

å rette o feil så raskt som muli .
4 Iverksette awiksrettin tiltak å kort sikt .
5 Melde fra skriftlig om avvik til Institusjonssjef

Behold en ko i
6 Iverksette korrigerende tiltak (tiltak på lengre

sikt .
7 Sette systematisk på dagsorden på

avdelingsmøte (personalmøte)
internavdefin ens avvik for siste 14 da er.
Levere rapport med eventuelle avvik pr.1 hver
måned til direktøren.

9 Avviksskjemaet oppbevares i
kontrakts erioden.

10 Awiksskjemaene samles og type avvik
kategoriseres. Dette danner grunnlag for
1, statistikk og bruk av dette i

forbedringsarbeidet.
2. ra orterin til o dra s iver,

11 Sette systematisk på dagsorden i ledermøter
OKFs avvik for siste måned.

12 Utarbeide rapporter som omfatter alle
avvik,skader og uhell. Rapportene sendes
kvartalsvis til o drags iver.

Ansvarli jutføres av:
Avdelingsleder

Den som o da er avviket
Den som oppdager avviket

Den som o da er avviket
Avdelingsleder

Linjeledelsen

Avdelingsleder

Avdelingsledere

Institusjonssjef

Institusjonssjef.direktør

Institusjortssjef

Institusjonssjef, direktør



Kap: 11 FORBEDRINGSPROSESSER Revidert dato: 10.10.2012
Unclerkan:11.1 AWIKSBEHANDLING OG
KORRIGERENDE TILTAK
Versjon nr: 3 Side 3 av 4
Dato: 01.06.2010 Eilnavn:

5.2 FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING KLAGE FRA BRUKER /
PÅRØRENDE SPESIELT

Nr. Aktivitet:

1 Mottar muntlig eller skriftlig klage fra bruker /
pårørende
Avklarer denne med vedkommende
Fyller ut avviksskjema samt lager et notat i
journalen til aktuell bruker på Gerica dersom
klagen er i tråd med formålet (Hensikt, kap 1)
i denne prosedyre)

2 Prøver å imøtekomme brukers / pårørendes
klage umiddelbart dersom dette er mulig og
tråd med formålet (Hensikt, kap 1).
Awiksskjema fylles ut, notat gjøres på Gerica

ELLER...

3 Bringe klagen videre til avdelingsleder i form
av et skriftlig avvik, og informerer klager om
kla e rosed ren

4 Prøver å imøtekomme brukers / pårørendes
klage dersom dette er i tråd med formålet

5 Prøver å imøtekomme brukers / pårørendes
klage dersom dette er mulig og i tråd med
formålet (Hensikt, kap 1). Er dette ikke mulig

å videre til trinn 6

Viktige merknader Ansvarlig/ utføres
av:

Lytt nøye og still ev Den enkelte
avklarende spørsmål uten medarbeider
å gå i forsvar. Gi deg tid til
å lytte, sett deg gjerne ned
sammen med klager
La samtalen foregå uten at
andre er tilstede dersom
dette er muli
Vurdere om klagen kan Den enkelte
gjelde andre brukere og medarbeider
ivareta dette

Den enkelte
medarbeider

Vurdere om klagen kan
gjelde andre brukere og
ivareta dette
Er brukers / pårørendes
kiage imøtekommet? Avvik
kan i så fall lukkes. Hvis
ikke, bringes avviket videre
til fagutviklingssykepteier /
institus'onss'ef

Avd leder

Fagutv.sykepleier /
institusjonssjef

6 Oversender klagen til Helsetilsynet / Institusjonssjef /
F lkesmann i Oslo / Akershus direktør

5.3 EKSEMPLER PÅ AVVIK
Legemiddelhåndtering:
Viktig å dokumentere om avviket ble oppdaget før/ved/etter utlevering, eller ved kontroll av
ordinasjonskort. Det skal dokumenteres om dette fikk konsekvenser for beboeren, om lege
er kontaktet, og hvilke tiltak som ble iverksatt. Dokumenter at pårørende er informert.
Lege skal  ALLTID KONTAKTES  når feil legemiddel er gitt til beboer.

feil legemiddel
fell styrke
feildosering
feil tidspunkt
gitt til feil beboer
legemiddelet er seponert
medisinen er ikke gitt
gitt, men ikke påsett at er tatt
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Plele- og omsorg grunnieggende behov
oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
selvstendighet og styring av eget liv (rettsikkerhet)
fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og
helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat

sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
følge en normal livs og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold
mulighet for ro og skjermet privatliv
få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
mulighet for selv å ivareta egenomsorg
en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg
tilpasset den enke1tes tilstand

nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å
formulere sine behov

tilpasset hjelp til måltider og nok tid og ro til å spise
tilpasset hjelp til av- og påkledning
tilbud om eget rom ved langtidsopphold
tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter
fall

Generelle avvik:
Viser til F1MS systemet kap. 3

REFERANSER
6.1 Lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. kap.4.

VEDLEGG
Nr.1 Avviksskjema



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

AWIKSSKJEMA

Del 1 av 2 (fylles ut av den som melder avviket og sendes nærmeste leder ved egen avdeling)

Eventuelt hendelsessted

Avviket gleder (kryss av)

Plele / undersøkelse / behandling

HMS, Arbeidsmiljø, Brannsikkerhet osv

Næringsmidler

Hendelsesdato og tidspunkt

Informasjonssikkerhet

Legemidler

Annet

Medisinskteknisk utstyr. NB! Kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
tlf 33 41 25 00, ved hendelser med elektromedisinsk utstyr og fylle ut skjema på
htt : meldesk'ema.shdir.no #veilednin

Kort beskrivelse av avvik / uønsket hendelse:

øyeblikkelige gjennomførte tiltak:

Beskrive kort mulig årsak til awik / uønsket hendelse:

Forslag til tiltak som kan forhindre av awik / uønsket hendelse skjer igjen:

System for kvalitet
OKF — 2012



Avviksskjema (forts)
Del 2 av 2 (fylles ut av nærmeste leder)

Avviksnummer:

Planlagte og / eller igangsatte korrigerende tiltak (både strakstiltak og andre)

For HMS: Avvik behandlet i AMU Dato:

Gjennomførte korrigerende tiltak:

Dato: Navn:
Tilbakemelding / kopi sendt til melder innen 3 uker

Dato: Navn:
For HMS: Avvik videresendt dato: Avvik lukket dato:

System for kvalitet
OKF — 2012
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KAP. 11.1 VEDLEGG NR.2: MÅNEDLIG STATUSRAPPORTERING FRA
AVDELINGSLEDER

Kap: 11. FORBEDRINGSPROSESSER Revidert dato: 27.06.2013
Underkap:11.2 AWIKSBEHANDLING OG
KORRIGERENDE TILTAK
Versjon nr: 3 Side 1 av 3
Dato: 27.06.2013 Filnavn:

Dato og avdefing:

Navn:

Hjemmelsoversikt, timelister, pakkseddel og regnskapstilbakemelding er levert etter de
fastsatte frister i rapporteringsperioden. Hvis ikke, hvorfor?

Alle beboerne har oppdaterte kvalitetsplaner og tiltaksplaner/pleieplaner innenfor de
tidsgrenser som er satt. Hvis ikke, hvorfor?

Det har vært gjennomført muntlige og skriftlige rapporter i alle "vaktskifter"
rapporeringsperioden. Hvis ikke, hvorfor?

Alle beboere har i rapporteringsperioden hatt tildelt en primær- en sekundærkontakt.

Hvis ikke, hvorfor?

Alle beboere har i rapporteringsperioden mottatt den pleie og omsorg (sikring av
grunnleggende behov) som er beskrevet i hver enkelt beboers kvalitetsplan og
tiltaksplan/pleieplan. Hvis ikke, hvorfor?

Det har vært gjennomført ukentfig legevisitt i rapporteringsperioden. Hvis ikke, hvorfor?

Alle beboere har fått tilbud om- og hjelp til å gjennomføre frisørbehandling,
fotpleiebehandling og/eller tannlegebesøk i rapporteringsperioden. Hvis ikke, hvorfor?

Alle beboere er vurdert med tanke på ulike hjelpemidler i rapporteringsperioden. Hvis ikke,
hvorfor?

Utarbeidet av:Redigert av:Godkjent av:

Tove H LarssonAnne Gry KolstadJane Bredby

Avd.dirKvalitetssjefDirektør
Dato: 01.06.2010Dato: 27.06.2013
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Alle med fullmakt følger rutinen for legemiddelhåndtering og alie signaturlister er oppdatert.
Hvis ikke, hvorfor?

Hvor mange avvik har avdelingen registrert, lukket og videresendt i rapporteringsperioden?

Hvis noen av disse avvikene var med skade, hvor mange skader, og hvike skader var dette?
Er skaden av slik omfang at Arbeidstilsynet er varslet?

Har avdelingen mottatt noen skriftlige klager i rapporteringsperioden? Hvis ja, er klagen
videresendt ti! direktør?

Har det blitt gjennomført innkomstsamtale med eventuelle nye beboere/pårørende i
rapporteringsperioden? Er velkomstheftet gjennomgått? Er bakgrunnsopplysninger,
kvalitetsplan m.m. fyit ut? Hvis ikke, hvorfor?

Har det blitt gjennomført oppfølgingssamtale etter 3 måneder med eventude nye beboere/
pårørende i rapporteringsperioden? Hvis ikke, hvorfor?

Er det gjennomført pårørendemøte på avdelingen i rapporteringsperioden? Hvis ikke,
hvorfor?

Alle beboere har blitt veid en gang i rapporteringsperioden. Hvis ikke, hvorfor?

Avdelingen har hatt tilgang på det utstyr, forbruksvarer, medisiner og lignende som har vært
nødvendig i rapporeringsperioden. Hvis ikke, hvorfor?

Alle beboere har blitt vurdert med tanke på behovfor beboer konto, og eventuelt
hjelpeverge i rapporteringsperioden. Hvis ikke, hvorfor?

Alle beboere har deltatt på ulike aktiviteter Inne- og utendørs i rapporteringsperioden.
Hvis ikke, hvorfor?

Alle eventuelle vedtak om tvang har kun vært gjennomført etter vurdering av
samtykkekompetanse og tillitskapende tiltak er forsøkt. Hvis ikke, hvorfor?
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Har det vært gjennomført personalmøte hver 2. måned i rapporteringsperioden? Hvis ikke,
hvorfor?

Har det vært gjennomført møte mellom avdelingsleder og tillitsvalgte i
rapporteringsperioden? Hvis ikke, hvorfor?

Har det vært gjennomført møte mellom avdelingsleder og plassverneombud i
rapporteringsperioden? Hvis ikke, hvorfor?

Har det vært gjennomført medarbeidersamtaler i perioden? Hvis ikke, hvorfor ikke?

Er de sykmeldte fuIgt opp jamfør TA avtalen? Hvis ikke, hvorfor?

Er turnus / hjelpeturnus godkjent og synlig i avdelingen? Hvis ikke, hvorfor?

Har alle medarbeidere arbeidsavtale, stillingsbeskrivelse, personalmdding? Har nye
medarbeidere fått opplæring jamfør opplæringsskjerna? Hvis ikke, hvorfor?

Er ledige stillinger utlyst? Hvis ikke, hvorfor?

Kjenner alle medarbeidere til Kvalitets- og HMS systemet, og sørges det for at dette er
levende dokumenter? Hvis ikke, hvorfor?

Er det rapportert til samarbeidspartnere som f.eks Sykehjemsetaten innen gitt frist? Hvis
ikke, hvorfor?

Er det sammenheng mellom faktisk bemanning og kontraktsfestet bemanning? Hvis ikke,
hvorfor?

signatur institusjonssjef signatur avdelingsleder
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PROSEDYRE: 11.2 BRUK AV STATISTIKK, BRUKERUNDERSØKELSER M.V.

Kap: 11. FORBEDRINGSPROSESSER Revidert dato: 01.06.2010
Underkap: 11.2 BRUK AV STATISTIKK,
BRUKERUNDERSØKELSER M.V.
Versjon nr: 1 Side 1 av 2
Dato:01.06.2010 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at OKF og dets avdelinger opptrer som en laerende organisasjon, hvor
tilbakemeldinger i form av ulike målinger som objektive kvalitetsindkatorer,
prevalensundersøkelser, beboerundersøkelser, tilsynsrapporter, kvalitetsrevisjoner, statistikk
m.m. Andre tilbakemeldinger som for eksempel i pårørendemøter, og annen bearbeidet
styringsinformasjon legges til grunn for utvilding, omstill1ng og kompetanseheving.

OMFANG
Omfatter hele OKFs virksomhet og gjelder alle tilbakemeldinger på
OKF-avdelingenes leveransemessige virksomnet, inklusive kvalitetsnivå/standarder, HMS- og
beboerundersøkelser.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef/Direktør

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsledere

DEFINISJONER
Ingen

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Skriftlige, systematiske målinger av/tilbakemeldinger på OKF-avdelingenes
tjenesteleveranser, det være seg internt registrerte eller eksterne, skal brukes i det
systematiske utviklings- og omstillingsarbeidet som ska1 skje 1 OKF-avdelingene i
kontraktsperioden.

Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
1 Distribuere/informere om resultatet fra ulike Institusjonssjef

undersøkelser/kontroller/rapporter og lignende
til avdelin sledere.

2 Rapportere til direktør tiltaksplan etter mottatte Institusjonssjef
resultater fra
undersøkelser/kontroller/ra orter.

3 Spesiett ang, beboerundersøkelser: Avdeungsledere
Når resultatene av oppdragsgivers
beboerundersøkelse er "ort k"ent,

Utarbeidetav:Gjennomgått av:Godkjent av:
Tove H LarssonJane BredbyStyret
Avd.dirDirektor
Dato: 01.06.2010Dato: 01.06.2010Dato: 16.03.2010
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formidles disse til samtlige ansatte.




Ledergruppen går gjennom resultatene og
bruker disse aktivt til å opprettholde en
god tjeneste og ytterligere videreutvikle
denne




Derom færre enn 80% av svarene på
kvalitetsmåling viser "svært fornøyd" eller




"fornøyd" er dette å betrakte som avvik.




Det vil umiddelbart bli satt i gang en
vurdering av gjeldende forhold, utarbeiding
av forslag til tiltak samt implementering av
disse.




4 Spesielt ang. skader, uhell rn.m Institusjonssjef




(beboerskader):




Statistikk på antall beboerskader (som liggesår
og fallulykker) skal skriftlig rapporteres til
odra s iver hvert kvartal.




5 Spesielt ang, 1-11vIS og sykefravær: Avdelingsledere




Føl e os kefraværsstatistikk hver måned.




6 Analysere statistikk, tilbakemeldinger o.a og
fremme forslag ti{ omstillings- og
utviklin sarbeld i OKF-avdelin en for direktør.

Institusjonssjef

7 Legge frem saker for AMU/MBU om funn og
forslag til tiltak på bakgrunn av målinger,
statistikker oraorter.

Direktør

8 Gjennomføre omstillings-/utviklingstiltak i tråd
med OKFs verdier og overordnede

Avdelingsledere

5. REFERANSER
6.1 Kontrakt med oppdragsgiver

7.  VEDLEGG
Nr. 1 Rapporteringsskjema for avdelingsledere •
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KAP. 11.2 VEDLEGG NR.2: AVDELINGSLEDERS TILBAKEMELDING TIL ULIKE
RAPPORTER

Kap:11 FORBEDRINGSPROSESSER
Underkap:11.2 AVDELINGSLEDERS
TILBAKEMELDING hi 1ER ULIKE RAPPORTER
Versjon nr: 1
Dato: 0L06.2010

Dato for rapporten:

Hvor (tjenestested og OKF-avdeling):

Revidert dato: 01.06.2010

Side 1 av 3
Filnavn:

Hvilken rapport dreier tilbakemeldingen seg om:
EI Månedlig sykefraværsrapport

Rapport fra tilsyn av tilsynsutvalg
Objektive kvalitetsindikatorer
Prevalensundersøkelse
Beboerundersøkelse

13 Kvalitetsrevsjon
Pårørendemøte
Ansattundersøkelse
Rapport fra helsetilsynet, mattilsynet eller liknende
Annet:

Tiltaksplan på bakgrunn av rapporten:

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Tove H Larsson Jane Bredby Styret
Avd.dir Direktør
Dato: 01.06.2010 Dato: 08.12.2010 Dato: 16.032010
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Tiltaksplan fortsetter:

Underskrift avdelingsleder og dato:
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PROSEDYRE: 11.3 NAS3ONAL PASIENTSIKKE RH ETSKAM PAN3E

Kap: 11 FORBEDRINGSPROSESSER Revidert dato:16.05.2013
Underkap: 11.3 NASJONAL
PASIENTSIKKERHETSKAMPAWE
Versjon nr: 2 Side 1 av 4
Dato: 19.10.2012 Filnavn:

HENSIKT
Redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerhetskulturen i Omsorg Oslo KF

OMFANG
Omfatter alle ansatte i Omsorg Oslo KF

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør, institusjonssjef

32 Ansvar for handling
Alle ansatte

DEFINISJONER
Pasientsikkerhet
Pasientsikkerhet går ut på å forhindre uønskede hendelser og skader i helsetjenesten

FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

5.1 RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM LEGEMIDDELWENNOMGANG
Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
1. Lege, sykepleier,Det gjennomføres legemiddelgjennomgang ved:

avdelingslederInnkomst
Evaluering
Årskontroll

Identifisere beboer med behov for
le emiddel 'ennom an
Innhenting av nødvendig informasjon:

relevant klinisk informasjon fra samarbeidende
helsepersonell, beboeren og pårørende
oversikt over de legemidler beboeren bruker, både
faste legemidler, behovstegemidler og ev.
natur re arater

4. Sjekklisten for legemiddelgjennomgang fylies ut  før
legemiddeigjennomgangen

asientsikkerhetskam an'en

Utarbeidet av:
Anne Gry Kolstad

Dato: 19.10.2012

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 16.05.2013

Lege, sykepleier

Sykepleier,
hjelpepleier/helsefagarbeider

Sykepleier,
hjelpepleier/helsefagarbeider
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Ordinerer laboratorieprøver avhengig av aktuell
medikas'on o s kdom dia nose
Gjennomgå legemiddelliste for faste og eventuelt
legemidler med følgende spørsmål til hvert legemiddel:

Er det indikasjon for legemiddelet?
Er det behov for andre legemidler?
Er doseringen passende?
Er det observert uheldige eller risiko for
bivirkninger?
Er det legemidler beboeren ikke tåler? (oppdatere
CAVE listen)
Er det uønskede interaksjoner?
Er det en funksjonssvikt som gir grunnlag for
endringer?
Er det behov for å søke råd hos farmasøyt eller

eriater?
. Bruker beslutningsstøtteverktøyene START- og STOPP

kriteriene, Norgep, sjekklisten, samt
www.interaks'oner.no ved le emiddel 'ennom an en

8. 'Legens faglige vurderinger og forordninger
dokumenteres i Gerica

9, Videreformidler umiddelbart endringer i
legemiddelbehandlingen til øvrig personell som er
involvert i pasientbehandlingen. Korrigerer istandgjorte
legemiddeldoser/dosetter i henhold til
le emiddel 'ennom an en
Beboer og evt. pårørende informeres om
le emiddel 'ennom an en
Observasjoner, vurderinger og evaluering av
le emiddel 'ennom an en dokumenteres i Gerica
Undervisning, veiledning og rådgivning for
helse ersonell som deltar i le emiddelhåndterin

lege

Lege, sykepleier

Lege, sykepleier

Lege

Sykepleier

Lege, sykepleier

Lege, sykepleier,
hel e leler/helsefa arbeider
Lege, farmasøyt

5.2 REDUKSJON AV TRYKKSÅR
Nr, Aktivitet:

Benytte Praktiske Prosedyrer i sykepleietjenesten
PPS

PPS finnes i Gerica og htt s: snettno

Målinger: Trykksår måles tre ganger pr. år gjennom
ob'ektive kvalitetsindikatorer
Rapporten om objektive kvalitetsindikatorer blir
behandlet i s keh'emmets kvalitetsutval
Tiltak iverksettes ved behov for forbedringer

Undervisning og forebygging og behandling av
t kksår

Ansvarii /utføres av:
Sykepleier,
hel e leler/helsefa arbeider
Sykepleier,
h'el e leier/helsefa arbeider
Sykepleier,
hel e leier/helsefa arbeider
Institusjonssjef

institusjonssjef,
avdelin sleder le e
Fagutviklingssykepleier
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5.3 REDUKS3ON AV URINVEISINFEKSIONER IFM BRUK AV KATETER
Nr. Aktivitet: Ansvarli utføres av:
1  Indikasjon for bruk av kateter skal være dokumentert Lege

i Gerica
Dato og indikasjon for innleggelse og seponering av Lege, sykepleier
kateter skal dokumenteres i Gerica
Ved kortvarig bruk av kateter, skal sykepleier daglig Sykepleier
vurdere behovet o indikas'on for bruk av kateter
Ved langvarig bruk av kateter, skal lege og sykepleier Lege, sykepleier
ukentlig på visitten vurdere behovet og indikasjon for
bruk av kateter
Opplæring i gjeldende prosedyrer knyttet Fagutviklingssykepleier
kateterisering:

kartlegges kunnskap hos sykepleierne
korrekte prosedyrer for innleggelse og vedlikehold
prøvetaking
se onerin av kateter

Målinger: Urinveisinfeksjoner måles to ganger pr. år Lege, sykepleier
'ennom revalensundersøkelser

Rapporten fra prevalensundersøkelsene blir behandlet Institusjonssjef
i s keh'emmets kvalitetsutval
Tiltak iverksettes ved behov for forbedringer 1nstitusjonssjef,

avdelin sleder le e

5.4 REDUKSJON AV FALL
Nr. Aktivitet:
1 Tverrfaglig vurdering av alle beboere med hensyn på

Fall
Benytte "Fallsikkert rom" — sjekkliste

asientsikkerhetskam an'en
Benytte sjekkliste for tiltak for reduksjon av fall

asientsikkerhetskam an'en
Benytte prosedyren "Fall Forebygging av fallulykker
hos voksne asienter Helsebiblioteket

Ved fallrisiko skal risiko og tiltak dokumenteres i
Gerica
Målinger: Fall måles tre ganger pr. år gjennom
ob'ektive kvalitetsindikatorer
Rapporten om objektive kvalitetsindikatorer blir
behandlet i s keh'emmets kvalitetsutval
Tiltak iverksettes ved behov for forbedringer

Undervisning og forebygging av fall

Ansvarli / utføres av:
Lege, sykepleier, fys[o/ergo,
h'el e leier/helsefa arbeider
Sykepleier, fysio/ergo,
h'el e leier/helsefa arbeider
Sykepleier, fysio/ergo,
h'el e leier helsefa arbeider
Sykepleier, fysio/ergo,
h'el e leier/helsefa arbeider
Sykepleier, fysio/ergo,
h'el e leier/helsefa arbeider
Sykepleier,
h'el e leier/helsefa arbeider
Institusjonssjef

Institusjonssjef,
avdel[n sleder le e
Fagutviklingssykepleier,

sio/er o
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5,5 SAMSTEMNING AV LEGEMIDDELLISTER
Nr. Aktivitet:
1 Registreringsskjema for legemidler i bruk (LIB) ved

innskrivnin Iles ut samme da som beboer kommer
Registreringsskjena skal signeres av lege og
o bevares i beboerens 'ournal
Registreringsskjema for legemidler i bruk (LIB) ved
utskrivnin Iles ut

Oppdatert og samstemt legemiddelliste skal følge med
beboer/pasient ved innleggelse i sykehus, eller
olikliniske behandlin er

Oppdatert og samstemt legemiddelliste skal sendes til
fastlege

Oppdatert og samstemt legemiddelliste skal sendes til
hjemmesykepleien hvis de skal koordinere
legemiddelbruk hos pasienten

Ansvarli /utføres av:
Lege, sykepleier

Lege, sykepleier

Lege

Lege, sykepleier

lege, sykepleier

Lege, sykepleier

REFERANSER
6.1 Aktuelre lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.
6.2 Nasjonal pasientsikkerhetskampanje "I trygge hender 24 - 7"
6.3 Veileder om legemiddelgjennomganger, Helsedirektoratet 06/2012

VEDLEGG
Sjekkliste — Legemiddelgjennomgang i sykehjem
START- og STOPP kriteriene
Veileder om legemiddelgjennomganger
Sjekkliste — "Fallsikkert rom"
Sjekkliste for tiltak for reduksjon av fall
Registreringsskjema for legemidler i bruk (LIB) ved innskrivning
Registreringsskjema for legemidler i bruk (LIB) ved utskrivning
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START- og STOPP-kriteriene

START Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment

Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths, Anette Hylen
Ranhoff (2011).

Disse legemidlene bør vurderes hos personer 65 år med følgende tilstander - der ingen
kontraindikasjon (mot forskrivning) foreligger:

Njerte - og karsysternet

Warfarin ved kronisk atrieflimmer [Hart et al. 1999, Ross et al. 2005, Mant et al.
2007].
Acetylsalisylsyre ved kronisk atrieflimmer, der warfarin er kontraindisert, men ikke
acetylsalisylsyre [Hart et al. 1999, Ross et al. 2005].
Acetylsalisylsyre eller klopiclogrel ved kjent arteriosklerotisk koronar, cerebral eller
perifer karsykdom hos pasienter med sinusrytme [Smith et al. 2006].
Antihypertensiv behandling ved vedvarende systolisk blodtrykk > 160 mmHg

et al. 2004, Papademetriou et  at. 2004, Skoog et  al. 2004, Trenkwalder et
al. 2005].
Statinbehandling ved kjent koronar, cerebral eller perifer karsykdom dersom
pasienter er uavhengig i dagliglivets aktiviteter og leveutsiktene er mer enn 5 år
[Brown og Moussa 2003, Arnarenco et al. 2004, Smith et al. 20061.
Angiotensin converting enzyme (ACE)-hemmer ved kronisk hjertesvikt [Hunt et al.
2005].
ACE-hemmer etter akutt hjerteinfarkt [ACE Inhibitor Myocardial Infarction
Collaborative Group 1998, Antman et al. 2004].
Betablokker ved kronisk stabil angina pectoris [Gibbons et al. 2003].

Luftveiene

Regelmessige inhalasjoner av beta-2-agonist eller antikolinergikum ved mild til
moderat astma eller KOLS [Buist et al.2006].
Regelmessige inhalasjoner av steroider ved moderat/alvorlig astma eller KOLS, der
forventet FEV1 < 50% [Buist et al. 20061. 3. Kontinuerlig oksygenbehandling i
hjemmet ved dokumentert kronisk type 1 respirasjonssvikt (p02 <8,0 kPa, pCO2 <6,5
kPa) eller type 2 respirasjonssvikt (p02 <8,0 kPa, pCO2> 6,5 kPa) [Cranston et al.
2005, l3uist et al.2006].

Sentralnervesystemet

L- DOPA ved Parkinsons sykdom med funksjonshemming og som resulterer i uførhet
[Kurlan 1998, Danisi 2002].
Antidepressiva ved moderate/alvorlige depressive symptomer som varer i minst tre
måneder/av minst tre måneders varighet [Lebowitz et al. 1997, Wilson et al. 2006].
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FordøyeLsessystemet

1. Protonpumpehemmer med alvorlig gastroøsofageal reflukssykdom eller peptisk
betinget striktur som krever dilatasjon [Hungin og Raghunath 2004].

2, Fibertilskudd ved kronisk, symptomatisk divertikulose med obstipasjon [Aldoori et al.
1994].

Muskel- og skjelettsystemet

Sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemiddel (DMARDs) ved aktiv
moderat/alvorlig revmatisk sykdom som varer > 12 uker [Kwoh et al. 20021.
Bisfosfonater hos pasienter som får vedlikeholdsbehandling med kortikosteroider
[Buckley et aL 2001].
Kalsium og vitamin  D hos pasienter med kjent osteoporose (fidligere )avenergibrudd,
erveniet dorsal kyfose) [Gass og Dawson Hughes 20061.

Hormonsystemet

Metformin ved type 2 diabetes ± metabolsk syndrom (der det ikke er nedsatt
nyrefunksjon*) [Mooradian 1996, Johansen 19991.
ACE-hemmer eller angiotensin reseptorblokker (ARB) ved diabetes med nefropati,
der urinprøve viser proteinuri eller mikroalbuminuri (> 30 mg/24 timer) ± serologisk
biokjemisk påvist nedsatt nyrefunksjon* [Sigal et al. 2005],
Platehemmende behandling ved diabetes mellitus dersom samtidigfogså betydelige
kardiovaskulære risikofaktorer (hypertensjon, hyperkolesterolemi, røyking) [Sigal et
al. 2005].
Statinbehandling ved diabetes mellitus dersom samtidig/også betydelige
kardiovaskulære risikofaktorer [Sigal et al.2005].

* Serum kreatinin > 150 mikromol / I, eller estimert GFR <50 ml  1 min [BNF 2006].



Oppdatert: 20.3.2012 T 21fG G E HENrEt'
)nnsatsområde: Riktig legemiddelbruk i sykehjem Nasjonal pasientsikkerhetskampanje

STOPP (Screening Tool of Older People's potentially inappropriate Prescriptions)

Screeningverktøy for potensielt uhensiktsmessige tegemidler ttl eldre

Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths, Anette Hylen
Ranhoff (2010).

De følgende forskrivninger av legemidler1 er potensielt uhensiktsmessige hos personer 65
år.

A. Hjerte-  og karsystem et
Langtidsbehandling med digitoksin i doser som gir s-digitoksin utenfor anbefalt nivå

(økt risiko for digitoksinforgiftning)2.

Slyngediuretikum som furosemid (Diural, Furix, Lasix) og bumetanid (Burinex) ved

isofert ankelødem, dvs ingen kliniske tegn til hjertesvikt (ikke evidensfor effekt,
kompresjonsstrømper er vanligvis mer hensiktsmessig).
Slyngediuretikum som førstevalg monoterapi ved hypertensjon (tryggere og mer
effektive alternativer tilgjengelige).
Tiazkl (Centyl, Esidrex) ved urinsyregikt i sykehistorien (kan forverre urinsyregikt).
Betablokker ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (risiko for økt
bronkospasme).

Betablokker i kombinasjon med veraparnil (Isoptin, Verakard) (risiko for

symptomgivende ledningsblokk).

Bruk av diltiazem (Cardizem) eller verapamif ved hjertesvikt NYHA ktasse lii eller IV
(kan forverre hjertesvikt).

Kalsiumantagonister ved kronisk obstipasjon (kan forverre obstipasjon).
Bruk av acetylsalisylsyre (Albyl-E) og warfarin (Marevan) i kombinasjon uten samtidig
histamin-2 reseptorantagonist eller protonpumpehemmer (PPI) (høy risiko for
gastrointestinal blødning).
Dipyridamol (Persantin) i monoterapi ved kardiovaskulær sekundærforebygging (ikke
evidens for effekt).

Acetylsalisylsyre ved ulcussykdom 1 sykehistorien uten samtidig histamin-2
reseptorantagonist eller PP1 (risiko for blødning).
Acetylsalisylsyre  i  dose >150mg daglig (økt blødningsrisiko, ikke evidens for økt

effekt).

Acetylsalisylsyre uten symptomer på koronar, cerebral eller perifer karsykdom eller

okkluderende hendelse i sykehistorien (ikke lndisert).
Acetylsalisylsyre til behandling av svimmelhet uten holdepunkter for cerebrovaskulær
sykdom (ikke indisert).
Warfarin i mer enn 6 måneder ved førstegangs ukomplisert dyp venetrombose (ikke
evidens for økt nytte).

Warfarin i mer enn 12 måneder ved ferstegangs ukomplisert Iunoeemboli (ikke
evidens for nytte).

Acetylsalisylsyre, klopidogrel (Plavix), dipyridamol eller warfarin ved samtidig

blødningsforstyrrelse (høy risiko for blødning).

B. Sentrakærvesystemek og psykofarmaka
Trisykliske antidepressiver (TCA, f.eks. Sarotex, Noritren, Anafranil) ved demens
(risiko for fonterring av kognitiv svikt).

TCA ved glaukom (kan forverre glaukom).
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TCA ved ledningsforstyrrelser i hjertet (pro-arytmisk effekt).
TCA ved obstipasjon (kan forverre obstipasjon).
TCA sammen med opiat eller kalsiumantagonist (risiko for alvorlig obstipasjon).
TCA ved prostatisme eller urinretensjon i sykehistorien (risiko for urinretensjon).
Langtidsbehandling (>1 måned) med langtidsvirkende benzodiazepiner, dvs
nitrazepam (Apodorm, Mogadon), flunitrazepam (Flunipam) og benzodiazepiner med
fangtidsvirkende metabolitter, f.eks. diazepam (Stesolid,  Vival, Valium) (risiko  for
forlenget sedasjon, konfusjon, svekket balanse og fall).

8, Langtidsbehandling (>1 måned) med nevroleptika (feks. Nozinan) som sovemiddel
(risiko for konfusjon, hypotensjon, ekstrapyramidale bivirkninger, fall),
Langtidsbehandling med nevroleptika (>1 måned) hos pasienter med parkinsonisme
(kan forverre ekstrapyramidale symptomer).
Fentiaziner (høydose nevroleptika; Nozinan, Trilafon, Stemetil) t pasienter med
epilepsi (kan senke krampeterskelen).
Antikolinergika til behandling av ekstrapyramidale bivirkninger fra nevroleptika (risiko
for antikolinerg toksisitet).
Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI, feks, Cipramil, Cipralex, Zoloft) ved
klinisk betydningsfull hyponatremi (ikke-iatrogen hyponatremi <130mmol/l i løpet av
de to siste månedene)isykehistorien.
Langtidsbruk (>1 uke) av førstegenerasjons antihistaminer, f.eks. syklizin (Marzine),
prometazin (Phenergan) (risiko for sedasjon og  antikolinerge  bivirkninger).

C. Fordøyelsessysternet
Loperamid (Imodium) eller kodeinfosfat (i Paralgin forte og Pinex Forte) behandling
av diare av ukjent årsak (risiko for forsinket diagnose, kan forverre obstipasjonsdiare,
kan utløse toksisk megacolon ved inflammatorisk tarmsykdom, kan forsinke bedring
av gastroenteritt som ikke er erkjent).
Loperamid eller kodeinfosfat til behandling av alvorlig infeksiøs gastroenteritt, dvs
med blodig ciiaré, høy feber eller systemisk toksisk påvirkning (risiko for forverring
eller forlenget infeksjon).

3, Proklorperazin (Stemetil) eller metoklopramid (Afipran) ved parkinsonisme (risiko for
forverring av parkinsonisme).
PPI ved ulcussykdom i full terapeutisk dose i >8 uker (dosereduksjon eller tidllgere
seponering er indisert).
Antikolinerge spasmolytika (butylskopolamin ogskopolamin) ved kronisk obstipasjon
(risiko for forverring av obstipasjon).

D. LitinftvefleHlle
Teofyllin i monoterapi ved KOLS (tryggere og mer effektive alternativer; risiko for
bMrkninger på grunn av smalt terapeutisk vindu).
Systemiske kortikoteroider i stedet for inhalasjonssterolder i vedlikeholdsbehandling
av  moderat/alvoffig KOLS (unødig langtidseksponering for systemiske
steroidbivirkninger),
Ipratropiuminhalasjon (Atrovent) ved glaukom (kan forverre glaukom).

t. Moskeli~ og s.;.qellettsysemet

1. lkke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) ved ulcussykdom eller
gastrointestinal blødning i sykehistorlen, unntatt ved samtidig histamin-2
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reseptorantagonist, PPI eller misoprostol (Cytotec) (risiko for tilbakefall av

ulcussykdom).

NSA1D ved moderat/alvorlig hypertensjon (moderat: 160/100mmHg 179/109mmHg;

alvorlig: 180/110mmHg) (risiko for forverring av hypertensjon).

NSAID ved hjertesvikt (risiko for forverring av hjertesvikt).

Langtidsbruk av NSAID (>3 måneder) mot milde leddsmerter ved artrose (

paracetamol foretrekkes og er vanligvis like effektiv mot smerter).

Warfarin og NSAID samtidig (risiko for gastrointestinal blødning).

NSAID ved kronisk nyresvikt* (risiko for forverring av nyrefunksjon).

Langtidsbruk av kortikosteroider (>3 måneder) i monoterapi ved revmatoid artritt eller

artrose (risiko for alvorlige systemiske bivirkninger).

Langtidsbruk av NSAID eller kolkisin ved kronisk behandling av urinsyregikt der det
ikke er kontraindikasjon for allopurinol (Allopur, Zyloric) (allopurinol førstevalg ved

profylaktisk behandling av urinsyregikt).

* estimert GFR 20-50m1/min.

F. Urogenjtaisystemet
Blærespesifikke antimuskarine legemidler, (tolterodin (Detrusitol), solifenazin

(Vesicare) mfl.), ved demens (risiko for økt konfusjon, agitasjon).

Antimuskarine legemidler ved kronisk glaukom (risiko for akutt forverring av glaukom).

Antimuskarine legemidler ved kronisk obstipasjon (risiko for forverring av
obstipasjon).

Antimuskarine legemidler ved kronisk prostatisme (risiko for urinretensjon).

Alfa-1-reseptorantagonister (alfuzosin (Xatral), doxazosin (Carduran), tamsulosin
(Cepalux, Omnic), terazosin (Sinalfa)) hos menn med hyppig inkontinens, dvs en eller
flere episoder med inkontinens daglig (risiko for hyppig vannlatning og forverring av

inkontinens).

Alfal-reseptorantagonister ved langtidsbruk av urinkateter, dvs mer enn 2 måneder
(legemidlet er ikke indisert).

G. Hormonsysternet
Glibenklamid (Euglucon) ved diabetes meIlitus type 2 (risiko for forlenget
hypoglykemi).

Betablokker hos diabetikere med hyppige hypoglykemiske episoder, dvs 1 episode
per måned (risiko for maskering av hypoglykemiske symptomer).

Østrogener ved brystkreft eller dyp venetrombose i sykehistorien (økt risiko for
tilbakefall).
Østrogener uten progesteron hos pasienter med intakt uterus (risiko for
endometriekreft).

H. Legemidler som øker fallnisiko hos personer med faHtendens
fall siste tre måneder)

Benzodiazepiner (sederende, kan gi svekkede sanser, sviktende balanse).

Nevroleptika (kan gi gangvansker, parkinsonisme).
Førstegenerasjons antihistaminer (sederende, kan svekke sansene).
Vasodilaterende legemidler som er kjent for å gi hypotensjon hos pasienter med

ortostatisk hypotensjon, dvs >20mtnHg fall i systolisk blodtrykk ved gjentatte målinger

(risiko for synkope, fall).
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5. Langtidsbruk av opiater hos pasienter med falltendens (risiko for døsighet, ortostatisk
hypotensjon, svimmelhet).

i. Alaaligetika
Langtidsbruk av sterke opiater, f. eks. morfin (Dolcontin), buprenorfin (Norspan),
oxycodon (OxyContin, OxyNorm), fentanyl (Durogesic) ener kodeinfosfat (Paralgin
Forte, Pinex Forte), som førstevalg ved mild/moderat smerte (WHOs smertetrapp ikke
etterfulgt).
Fast bruk av opiater i mer enn 2 uker ved kronisk obstipasjon uten samtidig bruk av
laksantia (risiko for alvorlig obstipasjon).
Langtidsbruk av opiater hos personer med demens unntatt når det er indisert for
lindrende behanding elIer for kontroll av moderatialvorlig kronisk smertesyndrom
(risiko for forverring av kognitiv svikt).

j. Dobbekforskriming
Enhver forskrivning av flere legemidler fra samme klasse, f.eks. to opiater, NSAIDs, SSRIer,
slyngediuretika, ACE-hemmere (optIrnaltisering av monoterapi innen én legemiddelklasse
skal forsøkes før man introduserer en ny (egemiddelklasse).

Legemidler som ikke er godkjent for bruk i Norge er utelatt.

2 Digitoksin er valgt og omtalt i henhold til legemiddelets egenskaper i den norske
oversettelsen (digoksin i originalversjonen).
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Pasientidentifikasjon (Plass til navnelapp)

Registreringsskjema f4r egernicHer bruk (UB) ved hvilegg&se
Dette registreringsskjemaet er ment som en velledning og huskeliste for legemiddelanamnese og legemiddelsamstemning ved innleggelse av pasient

sykehus. En samstemt liste over de legemidler pasienten faktisk bruker (Legemidler i bruk=LIB) skal føres inn i kurve og journal og er grunnlaget for sikker

behandling under oppholdet.  L1Bved innleggelseer utgangspunktet for å utarbeide epikrisens avsnitt  L1Bved utreise. Legemiddelanamnese og samstemning

tar tid og skal skje i samarbeide med pasienten selv. Er pasientens tilstand til hinder for dette, skal informasjon innhentes og bekreftes av den som bistår

pasienten med det daglige  inntak av legemider.

Har pasienten med en fiste over egne legemidter fra fastlegen? Ja 0 Nei 0 Ikke aktuelt D
(Spør om pasienten har med en liste eller innhent denne fra fastlegen. Samhold denne informasjon med annen skriftlig dokumentasjon som for eksempel henvisningsbrev,

brev fra sykehjem/hjemrnetjenesten, resepter, påskrift på doseringseske, siste epikrise i EP.1og reseptformidleren  i eResept. Husk  å angi kilde til informasjon

innkornstnotat/journal/anamnese.

Har pasienten fortalt hvilke legemidler som brukes og brukes noe i tillegg til listen? Ja fl Nei 0 Ikke aktuelt
(Spør pasienten hvilke legemidler som brukes og om der brukes noe i tillegg eksempelvis reseptfrie legemidler, p-piller, naturlegemidler, kosttilskudd, øyendråper, kremer,

salver, inhalasjoner og legemidler som gis sjelden f. eks. B12-injeksjoner, midler mot beinskjørhet, kreft etc.)

Stemmer informasjonen fra legemiddellisten fra fastlegen overens med pasients informasjon? Ja 0 Nei D Ikke aktuelt
(samhold legemiddellisten fra fastlegen, dersom en liste medbringes eller kan fremskaffes, med pasientens informasjon.Avklar uoverensstemmelser med pas1entenog

husk at journalføre dette)

Er der legemidler pasienten ikke tåler og/eller mistenker pasienten bivirkninger av LIB? Ja 0 Nei 0 lkke aktuelt 0 Hvilke?

(Spør pasienten om der er legemidler som ikke tåles hvor der oppstår allergi og andre reaksjoner eller orn pasienten mistenker bivirkninger av legemidler de bruker)

Er der satt op en ny liste over LIB og er denne gjennomgått med pasienten? Ja 0 Nei 0 Ikke aktuelt E:1
(Sett op en ny liste over LIB og gjennomgå listen med pasienten som bekrefter innholdet)

Er LIB innskrevet I journalens innkomstnotat? Ja 0 Nei 0 Ikke aktuelt
(Husk å påføre merknader for om L1B er ferdig samstemt og bekreftet av pasienten/omsorgspersontfastlege eller ikke. Merknader og forkortelser defineres av sykehuset)
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erj s t re ngsskjema for ilegemjdller bruk (LIS) ved utskrhinng
Dette registreringsskjemaet er ment som en veiledning og mal for samstemning av L1B ved utreise. Ny samstemt L1B føres i epikrisen og skrives ut som

papirliste til pasienten. Epikrisen er et viktig grunnlag for fastlegene som skal sarnstemme pasientens LIB I egen EPJ etter at pasienten er utskrevet. Det er

derfor viktig at struktur og innhold i LIB ved utreise er korrekt.

Hvilken kilde er der til L1B ved innkomstnotatet?
(Oppgi kilde til LIB fra irmkomstnotat. Eksempel: LIB ved innleggelsen bygger på bekreftet legemiddelliste fra fastlegen)

Er LIB i innkomstnotatet sammenlignet med  siste oppdaterte  kurve/journainotat? Ja 0 Nei 0 Ikke aktuelt
(Sammenlign LIB i innkomstnotat med siste oppclaterte LIB i kurve/journalnotat. Begrunn alle endringer i LIB)

Eksempler på begrunnelse for endringer under oppholdet:

Warfarin er innført pga. kronisk artreiflimmer med CHA2DS2VASc: 3

Simvastatin økt fra 20 til 40mg pga. LDL>2,0 og ukjent koronarsykdom

Furosemid er seponert pga. manglende indikasjon

Er der laget en liste over L1B ved utreise? Ja 0 Nei 0 Ikke aktuelt
(Lag en liste over LIB ved utreise. Seponerte legemidler føres nederst adskilt fra medisiner i bruk)

Har pasienten fått en utskrift og er listen gjennomgått med pasienten? Ja D Nei 0 Ikke aktuelt 1:3

(Utskriv en liste over LIB og gjennomgå denne med pasienten. Dersom pasientens tilstand er til hinder for dette, skal informasjonen gjennomgås med den som bistår

pasienten)

6. Er epikrisen med LIB sendt til fastlegehjemmetjeneste eller andre som skal overta behandlingsansvaret? Ja0 Nei 0 Ikke aktuelt

(Send en liste over LIB til fastlegen eller andre med behandlingsansvar)
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1 inifiedning

Denne veilederen er ett tiltak for å bidra til bedre legemiddelbehandling. Veilederen
beskriver en systematisk fremgangsmåte for å gjennomføre legemiddelgjennomganger,
og er aktuell for alle helseprofesjoner, uavhengig av omsorgsnivå. Veilederen gir
anbefalinger om hvordan arbeidet med legemiddelgjennomganger kan gjennomføres.
Avhengig av pasientgrupper og hvilke helsepersonellgrupper som er involvert, må rutiner
for legemiddeigjennomganger tilpasses og utvikles på hvert enkelt behandlingssted.
Rutinene som utarbeides vil utgjøre en del av behandlingsstedets internkontrollsystem.

Behandlende lege er den sentrale aktøren i legemiddelgjennomgangen og er ansvarlig for
den endelige legemiddelforskrivningen og beslutningene som fattes rundt
legemiddelbehandling av pasienten1.

Hva er en legemiddelgjennorngang?

En legemiddelgjennomganger en.systernatisk fremgangsrnåte for å
kvalitetssikre den enkette pasients legerniddelbruk for å  Waretaeffekt
og sikkerhet,

Selve legemiddelgjennorngangen kan gjøres avbehandlende lege
alene, eller i tverrfaglige team der behandlende lege er pn del av
teamet. Legen er ansvarlig for den endelige besiutning om videre
legemiddelhehandling fpr pasienten.

: Legemiddelgjennornganger skal baseres på en samstemt
legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske
opplysn/nger.

Legemidler er viktige medisinsk tiltak ved forebygging, utreding, diagnostisering og
behandling av ulike sykdommer. Mange pasienter opplever at helsen og livskvaliteten
bedres gjennom legemiddelbehandling. Legemidler skal imidlertid ha tilstrekkelig effekt og
gi pasientene mest mulig helsegevinst.
De samfunnsøkonomiske kostnadene må også stå i forhold til den behandlingsmessige
verdien. Riktig legemiddelbruk innebærer at pasienten får stilt riktig diagnose og mottar
rett behandling. Dette innebærer valg av riktig virkestoff, styrke, dosering og formulering.
Klinisk relevante legemiddelinteraksjoner må unngås, hvis mulig.

Pasientens egen oppfølging av effekt og bivirkninger, opplæring i legemiddelbruk og
mestring av sykdom er også  sentrale elementer for å sikre riktig legemiddelbruk. I dag

1 Lovnr 64 02,07.1999 lov om helsepersonell rn.v.
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forårsaker legemiddelrelaterte problemer unødige plager for mange. Feil bruk og
bivirkninger koster samfunnet store beløp hvert år.

I følge Folkehelseinstituttet (Reseptregisteret) er bruken av legemidler i befolkningen
økende. I 2010 fikk 69 prosent av befolkningen utlevert minst ett legemiddel på resept.
Legemiddelbruken i befolkningen øker også i takt med økende alder.

Meldesentralen (Helsetilsynet) mottar ca 2000 meldinger hvert år fra
spesialisthelsetjenesten. Tretten prosent av alle meldingene i 2010 gjaldt hendelser
knyttet til legemiddelfeil. Dataene i Meldesentralen er imidlertid ikke egnet til å si noe om
totalomfanget av hendelser (forekomst) på grunn av underrapportering, men gir et bilde av
risikoområdene som finnes, og av de hendelsene som skjer2.

pasientsikkerhetskampanjen  I trygge henderer  det utført kartlegging av pasientskader
ved alle norske sykehus i 2010. Som kartleggingsverktøy er det benyttet en standardisert
prosedyre for strukturert journalundersøkelse (Global Trigger Tool). I alt ble 7819
pasientopphold undersøkt, tilfeldig trukket fra 500 250 somatiske pasientopphold. Ved 16
prosent av oppholdene ble det funnet minst en skade, og 12 prosent av skadene var
knyttet  til  iegemiddelfeil3.

1.1 Rettslig grunnlag for god legemiddelbehandling

En rekke lover og forskrifter gir rettslig grunnlag for god legemiddelbehandling. Lovverket
inneholder bestemmelser om pasientenes rettigheter, helsepersonellets plikter og ansvar
og'krav til helseinstitusjoner på systemnivå. Eksempel på bestemmelser på systemnivå er
krav om prosedyrer og rutiner for ulike medisinskfaglige områder. Denne veilederen kan
være et godt grunnlag for å utvikle gode prosedyrer for legemiddelbehandling for
virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

De vikfigste lover og forskrifter som berører legemiddelbehandling/håndtering er:

Pasient- og brukerrettighetsloven (LOV-1999-07-02-63)

lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god
kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og
omsorgstjenesten.

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og
bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta
respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.
Loven hjemler pasient og brukers rett til nødvendig helsehjelp fra den kommunale
helse- og omsorgstjenesten og fra spesialisthelsetjenesten. Den omhandler også
pasientenes rett til all nødvendig og relevant informasjon og rett til å medvirke til
gjennomføringen av helse- og omsorgstjenester.

Lov om helsepersonell m.v. (LOV-1999-07-02-64)

2 INVYVV.heisetilsynet.no.
www.pasintsikkerhetskampanjen.no
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Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen til helsepersonell. Lovens formål er
å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt sikre
befolkningens tillit til helsepersonell og helsetjenesten. Helsepersonells plikt til å
opptre faglig forsvarlig er hjerniet i

Helsetilsynsloven (LOV-1984-03-30-15)

Enhver som yter heise- og omsorgstjenester skal etablere et internkontrollsystem
for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og
vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter.

internkontrollforskriften (FOR-2002-12-20-1731)

lnternkontrollforskriften er gitt med hjemmel i helsetilsynslovens § 3. Formålet
med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester og at
sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og
kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene.

Forskriften gjelder de virksomheter som omfattes av helselovgivningen. I tillegg
omfattes de virksomheter som er pålagt plikt etter lov om sosiale tjenester jf. § 2-

og private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester, jf. §
7-10, jf § 2.

Kravet om internkontroll innebærer at virksomhet og tjenesteytingen knyttet til
legemiddelhåndtering, oppfølging og samarbeid med andre aktører, må
planlegges, koordineres, evalueres og rettes/korrigeres slik at tjenesten til enhver
tid ytes forsvarlig.

Forskrift om fastlegeordning i kommunene (Fastlegeforskriften) (FOR-2000-04-14-
328)

Formålet med fastlegeordningen er å sikre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved
at alle bosatt i Norge har en fast allmennlege å forholde seg til. Ordningen skal gi
befolkningen større trygghet gjennom bedre tilgjengelighet til
allmennlegetjenesten. Per juni 2012 er Fastlegeforskriften under revisjon. I utkast
til ny fastlegeforskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet er
legemiddelgjennomgang hos fastlege foreslått som et pliktig tiltak.

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter
helsehjelp (Legemiddelhåndteringsforskriften) (FOR-2000-04-03-320)

Formålet med forskriften er å bidra til riktig og god legemiddelhåndtering.
Forskriften gjelder virksomheters og helsepersonells håndtering av tegemidler når
det ytes helsehjelp som definert i lov om helsepersonell § 3 tredje ledd. I
legemidrIelhåndteringsforskriften er det gitt regler om hvem som har ansvaret for



legemiddelhåndteringen. Særlig vises det til forskriftens §  4.  om
virksomhetsleders ansvar.

1.2 Bakgrunn for legemiddelgjennomgang som tiltak

For å bedre legemiddelbehandlingen ble det Legemiddelmeldingen (St.meld.nr. 18
(2004-2005)) fra Helse- og omsorgsdepartementet foreslått flere ulike tiltak 4. Ett av
tiltakene var pilotprosjekter for legemiddelgjennomganger. Helsedirektoratet har derfor
gjennom flere år gitt tilskuddmidler til prosjekter knyttet til legemiddelgjennomganger både
i sykehus, I syke og aldershjem, i hjemmesykepleietjeneste og apotek.  I  tillegg finnes
flere eksempler på lokale utviklingstiltak og forskningsprosjekter for å utvikle praksis for
legemiddelgjennomganger tilpasset lokale forhold.

I Nasjonal helse- og omsorgsplan (St.me(d.nr. 16 (2010-2011)) er det foreslått at
legemiddelgjennomganger bør gjennomføres metodisk på sykehjem, i sykehus og for
hjemmeboende pasienter med omfattende legemiddelbruk8. Legemiddelgjennomganger
skal gjøres jevnlig for pasienter som bruker flere legemidler samtidig som en del av den
systematiske internkontrollen. Slike gjennomganger, sammen med samstemming av
legemiddellister, er særlig viktige når pasienten skifter omsorgsnivå.

I 2011 ga Helsedirektoratet ut rapporten "Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere
på sykehjem og i njemmesykepleien"8. Rapporten inneholder forslag til tiltak som skal
bidra til bedre legemiddelhåndtering og behandling av eldre på sykehjem og
hjemmesykepleien. Disse tiltakene følger blant annet opp en rekke avvik funnet ved tilsyn
med legemiddelbehanclling på sykehjem7. Ett av tiltakene i rapporten er denne nasjonal
veilederen for legemiddelgjennomgang. Veilederen skal bidra til en nasjonal, omforent
forståelse av hva en legemiddelgjennomgang er og hvordan legemiddelgjennomgangen
kan gjennomføres.

Tiltaket korresponderer i tillegg med "legemiddelgjennomganger i sykehjem" som er et av
tittakene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen8.

St. meld. Nr. 15 (2004-2005). Rett kurs rnot riktigere fegem(ddelbruk. HeIse- og ornsorgsdepartementet 2006-2009.
"Nleld. St. 16 (2010-2011), Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Helse- og omsorgsdepartementet 2011.
5 RJktig legeralddelbruk til eldre pasienter/beboere i sykehJem og i hjemmesykeplelen. Forslag til tiltak.I5-1887. Helsedirektoratet 2011.

Rapport fra Helsetilsynet 7/2010.
www.pasientsikkerhetskampanjen.no.
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Forsvarlig legemiddelbehandling

Studier viser at legemidler brukes uhensiktsmessig både på sykehus, i sykehjem  og hos
pasienter for øvrig: Avhenging av hvilke kriterier som legges til grunn, er det rapportert om
feilforskrivninger av fegemidler110 - 25 prosent av
forskrivningene9'10'11. Om lag 10 prosent av alle innleggelser av eldre i medisinsk avdeling
er forårsaket av legemiddelrelaterte problemer12.

En rekke studier viser at personer som har startet en behandling ofte vil fortsette med
denne i lang tid selv om indikasjonen for behandling kan ha bortfalt13'14'15'16. Ved å bruke
mange legemidler samtidig øker også sjansen for feilmedisinering eller for at
kombinasjoner enten forsterker eller utligner hverandre. Når man behandles med
legemidler for flere sykdommer samtidig, øker sannsynligheten for legemiddelrelaterte
problemer17.

Med legemiddelrelaterte problemer menes:

En hendelse eller et forhold som skjer i forbindelse med.
legemiddelbehandling og som reelt eller potens(elt interferer med
ønsket helseeffekt. Med potensielt problem meheS fOrhold Sorrf kan
forårsake legemiddelrelatert sykelighet eller død dersOrn rhån
unnlater å følge opp, mens et reelt problem allerede manifesterer seg
med tegn og Symptomer.

Ruths S, Viktil K, Blix HS. Klassifisering av legemiddelrelaterte
problemer. Tidsskr Nor LægefOren 2007; 12'7 30776.

2.1 Målsetting med legemiddelgjennomganger

Enkeltstudier, prosjekter, hendelser, tilsyn og annet, både fra Norge og andre land, gir
grunnlag for å arbeide for en forbedring av dagens legerniddelbruk, både forskrivning og
oppfølging. Legemiddelbruken bør være best rnulig for cen nkelte pst ou

'iBrekke et aI. Pharmacologically Inappropriate prescriptions for eiderly patients in general practice. Scand J Pam Health Care 2008; 20;
Straand J et al. Eldedy patients in genecal prectice: diagnoses, drugs and inapproptiate prescriptions. Famity Practice 1999; 16: 380-388.
Curtis LII et al. Inappropriate prescribing for elderly Americans in a large outpatient popufatfon. Arth Intern Med 2004:184:1621-1625.
Marinesse CK et al.  Contribution of  adverse drug reactions to hospital admission of older patients, Age Ageing 2000; 29: 35-39.

" Halvorsen et af, Multidisciplinary intervention to  idenfify  and  resolve  drug-related problems in Norwegkan nursing hornes. Scan J Prim Health Care
2010; 28: 82-88.

dlix HS et al. The majority of hospitaltsed pottents  have drug-related problems: results frorn a prospective study in general hospitals. Eur J Clin

Pharmacol 2004; 60: 651-58,
Viktil KK et al. Intenriew of patients by pharmacists contributes significantly to the identification of drug-related problerns (DRPs). Pharmacoepidemiology

and Drug Safety  2006;  15: 667-74.
Pretsch P et al. Klinlak farmasøyt forbedrer legemiddelbreken I sykehus. Tirisskr Nor laegeforen 2004; 124: 1923-5.

11 Viktil KK et al, PoIypharmacy as commonly defined is an indicator of limited value in the assessment of drug-related problerns. Br J Clin Pharmacol
2007; 63: 187-95.
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legemiddelrelaterte problemer bør forebygges, avdekkes og løses. Både norske og
utenlandske studier har vist at legemiddelrelaterte problemer kan reduseres både på
sykehjem og i sykehus1118. Legemiddelgjennomganger er et viktig verktøy i denne
sammenheng.

Målet med en legemidclelgjennomgang er å sikre at den enkelte pasient oppnår god effekt
av legemidlene samtidig som risiko for uheldige virkninger minimaliseres og håndteres.
Med en systematisk gjennomgang av legemiddelbruken vil forskrivningen kunne endres,
enten ved at legemidler seponeres, dosen justeres, eller at nye legernidler forskrives for
ytterligere å forbedre legemiddelbehandlingen. Studier viser at den mest vanlige
endringen ved legemiddelgjennomganger, særlig for eldre, er at legemidler ikke lengre
anses som nødvendige og blir seponert. Det er også vist at legemidler gis i for høy elier
lav dose. Det kan være behov for nærmere oppfølging med prøvetaking 10,11,15

2.2 Hva er en legemiddelgjennomgang?

I en legemiddelgjennomgang skal det vurderes om legemidlene som gis pasienten er
hensiktmessige og at den totale legemiddelforskrivningen er best mulig. Begrensning av
antalt legemidler må også vurderes, selv om hvert enkelt legemiddel i seg selv er indisert.

Avvik fra god legemiddelbehandling kan være:

Legemidler gitt på feil indikasjon
Legemidler gitt i feil dose/styrkelformulering
Uheldige kombinasjoner av legemidler
Legemidler gitt uten evaluering av effekt og bivirkningsrisiko
Praktisk feilbruk
Feil/uhensiktsmessige legemidier
For mange eller for få legemidler

Selve legemiddelgjennomgangen kan gjøres av behandlende lege alene, eller i
tverrfaglige team der behandlende lege er en del av teamet. En gjennomgang i
tverrfaglige team er ment å støtte opp under legens ordinasjon. Med tverrfaglig oppfølging

gis mulighet for en bredere gjennomgang av pasientens legemiddelbehandling. Legen er
ansvarlig for den endelige beslutningen om den videre behandlingen for pasienten.

I tverrfaglige team anbefales det at ulike helsepersonellgrupper bidrar, slik som
farmasøyt/Idinisk farmasøyt, farmakolog, sykepleier eller annet relevant helsepersonell
med legemiddelkompetanse19. Organisatoriske forhold og arbeidsplassituasjon, som for
Qksemoel hos fofi9, kan vanskefiggjøre samarbeid i tverrfaglig team. Dette bør likevel
ikke være til hinder for en systematisk gjennomgang av pasientens legemidler.
Legemiddelgjennomganger skal prioriteres regelmessig for utvalgte
pasienter/pasientgrupper (se kap. 2.4).

18 Davidson M et al. A multidiscipunary approach to drug therapy in nursing homes. Journal of Multidls Healthcare 2011; 4: 9-13.
Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som }4er  helsehiefp.  He/sedirektoratet 1S-9/2008.
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2.3 Prosess for legemidclelgjennomgang

Skjematisk kan prosessen ved en legerniddelgjennomgang fremstilles slik:
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Innhente pasientinformasjon

Vurdere pasient og legemiddelbruk

Identifisere problemer

Utforme tiltak

Oppfølging av tiltak  i  tverrfaglig team

Dokumentasjon
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2.4 Fremgangsmåte forberedelser og dokumentasjon

En  legemiddelgjennomgang er en kvalitetssikring av den enkelte pasients legemiddelbruk
for å ivareta effekt og sikkerhet. For å oppnå dette er det nødvendig å identifisere de rette
pasientene, innhente nødvendig pasientinformasjon, vurdere pasient og legemiddelbruk,
identifisere legemiddeirelaterte problemer, foreslå tiltak, samt følge disse opp gjennom
handlig og dokumentasjon.

Avhengig av pasientgrupper og helsepersonell som er involvert, må
legemiddelgjennomgangenes omfang tilpasses og utvikles på hvert enkelt
behandlingssted.Nedenfor følger et forslag til fremgangsmåte. Ulike
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helsepersonellgrupper kan initiere en legemiddelgjennomgang ut i fra hva det aktuelle
behandlingsstedet finner praktisk og formålstjenelig. Likeledes kan pasientlpårørende be
om at en legemiddelgjennomgang gjøres.

Pasientens alder, sykdomstilstand og behov for legemiddelbehandling vil være
utslagsgivende for når og hvor ofte det skal gjennomføres en legemiddelgjennomgang.

En legemiddelgjennomgang bør vurderes:

ved betydelige endringer i pasientens helsetilstanci
når pasienten får stilt en ny diagnose eller forskrevet flere legemidler
ved innleggelse/utskrivning fra sykehus/sykehjem
ved bytte mellom ulike omsorgsnivå
for beboere i institusjon og for mottagere av hjemmesykepleie med vedtak om
bistand til legemiddelhåndtering
for pasienter på fastlegeliste med økt risiko for legemiddelrelaterte problemer
ved fornying av vedtak for pasienter som er under tvungen
legemiddelbehandling, slik som LAR-behandling
ved innføring av multidosepakkede legemidler

Innhenting av nødvendig pasientinformasjon

Det må innhentes informasjon om pasientens sykdomshistorie. Det må nylig være
gjennomført grundig og bred klinisk undersøkelse med supplerende informasjon (som for
eksempel EKG, blodprøver, røntgenundersøkelse, endret farmakokinetikk hos pasienten).
God informasjon om pasienten danner grunnlag for aktuelle diagnoser og gir indikasjon
for legemiddelbehandling.

Legemiddelliste
Før en legemiddelgjennomgang utføres må det innhentes en oppdatert oversikt over de
legemidler som pasienten bruker, både faste legemidler og behovsmedisin. En slik
samstemt legemiddelliste skal inkludere informasjon fra flest mulig av de aktuelle og
tilgjengelige kildene, for eksempel fra pasient/pårørende, fastlege, annen behandlende
lege, sykehus, hjemmesykepleie og sykehjem. Dersom det er avvik mellom de forskjellige
informasjonskildene, må dette fremkomme i listen og avklares før eller under en
legemiddelgjennomgang. Denne oppdaterte listen skal følge med pasienten ved et
eventuelt omsorgsskifte. Prosedyrer for samstemming av legemiddellister skal etableres

"Fås ̂ evnt/P "`"S4 eofdfupp
e jenno g ng

n14
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lokalt. Informasjon om pasientens faktiske legemiddelbruk er en forutsetning for en
meningsfull legemiddelgjennomgang.

Kommunikasjon med pasientlpårørende
Pasientens egen forståelse og motivasjon er viktig for å sikre best mulig etterfevelse av
legemiddelbehandlingen. For enkefte pasfentgrupper er det viktig med dialog med
pårørende. Det bør derfor vurderes om det skal legges til rette for en samtale mellom
helsepersonell og pasient/pårørende. For pasienter som mangler samtykkekompetanse er
dette særlig aktuelt. For pasienten kan informasjonen fra legemiddelgjennomgangen være
en mulighet til å kunne medvirke  i  egen behandling. Dette kan bidra til riktigere bruk og gi
pasienten mulighet til selv å kjenne igjen legemiddelrelaterte problemer, for eksempel
bivirkninger eller mangel på effekt.

Annen informasjon
Informasjon om bruk av naturmidler, kosttilskudd og liknede, inkludert ikke-reseptbelagte
legemidler bør innhentes. Det samme gjelder legemidler som gis sjelden, for eksempel
vitamin E312-injeksjoner som gis hver 3. måned og osteoporoselegemidler som gir en
gang per uke. Det kan også være aktuelt å innhente informasjon om tidligere allergier og
signifikante bivirkninger av legemidfene som brukes/har vært brukt.

Vurdere pasient og legemidcfelbruk

For å understøtte legemiddelvalg med bakgrunn i legemicidelgjennomgangen må det
benyttes relevante beslutningsstøtteverktøy, sjekklister, interaksjonsdatabaser og
liknende.

Hvilke indikasjoner har pasienten?
Får pasienten behandling for alle behandlingstrengende indikasjoner?
Har pasienten indikasjon for alle legemidlene som er forskrevet?
Kan noen av indikasjonene skyldes bivirkninger og/eller interaksjoner forårsaket av
andre legemidler?
Er behandfingen i samsvar med behandlingsretningslinjer?
Avklar pasientens evne og ville til å ta legemidler og ev. håndtere disse selv

Identifisere legemiddelrelaterte problemer

Legemiddelrelaterte problemer er tematisk satt opp i tabellen på neste side. Ut fra
spørsmålene under hvert område vurderes det om pasienten har et aktuelt eller et
potensielt legemiddelrelatert problem. Prioriter hvilke legemiddelrelatert problem det er
spesielt viktig å løse, og legg vekt på klinisk relevans.
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Legemiddelvalg:

Dosering:

Bivirkning:

Interaksjon:

Avvikende
legemiddelbruk:

Manglende
monitorering:

Andre
problemstillinger:

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Er det fortsatt indikasjon for legemidlet?
Har pasienten tilstrekkelig effekt av legemidlet?
Bruker pasient kurlegemiddel. For eksempel: DVT-
prolakse, antibiotika, steroider, annet.
Mangler pasienten legemiddel for diagnoser/ tilstand? For
eksempel: Jern, vitamin B12, folsyre, protonpumpe-
hemmere, analgetika, antidepressiva og antikoagulantia.
Er legemidlet hensiktsmessig for denne pasienten?  Bruk
beslutningsstøtte-verktøy og oppslagsverktøy. Kontroller at
pasienten ikke er satt på legemiddel som er registrert under
CAVEllegerniddel-følsomhet.
Har pasienten ubehandlet indikasjon/tilstand (mangler
legerniddel)?

Er dosen, doserings-tidspunkt og administrasjon i samsvar
med pasientens nåværende situasjon?
Kontroller om legemiddel og doser er tilpasset den enkelte
pasient med hensyn til bl.a. nyrefunksjon, leverfunksjon,
kontraindikasjoner og andre sykdommer.

Tolererer pasienten legemidlet?
Har pasienten bivirkninger?
Er pasienten/ pårørende kjent med hva hun/han selv må
være oppmerksom på når det gjelder administrering, kost,
alkohol, interaksjoner med ikke-registrerte legemidter
(naturpreparater).
Kontroller om legemiddel kan være årsak til bivirkninger,
symptom eller forandrede labverdier.

Er det interaksjoner av klinisk betydning mellom legemiddel-
legemiddel eller mellom legemiddel-sykdom eller
legemiddel-mat/helsekost og fiknende?

Håndterer og bruker pasienten legemiddelet slik angitt i
kurve/journal, og dersom ikke — hvordan gjør/bruker
pasienten det?
Er det praktiske håndteringsproblem?
- Kontroller om det er behov for knusing tabletter/ åpning
av kapsler pga svelgeproblemer/ sonde.
- Hvis pasienten bruker øyedråper, inhalatorer eller lignende

sjekk teknikk.

Mangler det monitorering med hensyn til
legemiddeloppfølging, for eksempel serumkonsentrasjoner,
CYP-tester, genetiske tester, blodtrykk  og  liknende?
- Kontroller om pasienten bruker legemidler med smalt
terapeutisk område og/eller høy toksisitet.

Er det eventuelle andre momenter å diskutere når det
gjelder legemiddelregimet?
Avvik i legemiddelliste.
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Utforme forslag til tiltak

En legemiddelgjennomgang kan synliggjøre  behov for justering av /egemiddelterapien.
Endringeneftiltakene gjøres med bakgrunn i de avdekkede legemiddekelaterte
problemene. Om det oppstår uenighet i tverrfaglige team, er det legen som tar den
endelige avgjørelsen.

Oppfølging av foreslåtte tiltak i tverrfaglige team

I tverrfaglige team vil ulike helsepersonellgrupper ha forskjellige roller i
legemiddelgjennomgangen. Det enkelte behandlingssted må organisere seg på best
mulig måte for å løse oppgaven. Uavhengig av organisering er det behandlende lege som
avgjør hvilke legemiddeltiltak som skal iverksettes.

Oppgaver knyttet til en legemiddelgjennomgang vil avhenge av behanellingssted.

Særlig aktuelle temaer kan forslagsvis være:

Gi faglig rådgivning om legemiddelbruk: blant annet interaksjoner, alternative
legemidler, dosering, potensielle bMrkninger
Koordinere legemiddelgjennomgangen.
Kartlegge pasientens mentale funksjon og funksjon i dagliglivets aktiviteter. Særlig
aktuelt ved institusjoner og i hjemmebasert omsorg.
Registrere pasientens evne til å etterleve legemiddelbehandlingen.
Registrere om pasienten trenger bistand til endringer.
Observere pasient, Eksempelvis ved bruk av psykofarmaka og analgetika til
pasienter med begrenset kommunikasjonsevne kan observasjon være viktig for å
avgjøre videre legemiddelbehandling.
Generell observasjon av pasient i etterkant av legemiddelendringer.
Dokumentere/melde dette tilbake behandlende lege.
Vurdere ikke-mediamentell behandling (eks ernæring, fysisk aktivitet)

Der faste tverrfaglige team vanskelig lar seg etablere, for eksempel hos fastlege, er det
naturlig at fastlegen ved behov forhører seg med andre leger (andre fastleger,
spesialister) eller annet helsepersonell med legemiddelkompetanse. Dette kan gjelde for
behandling av pasienter med et komplisert legemiddelbilde.
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Dokumentasjon av gjennomgangen

Dokumenter gjennomført legemiddelgjennomgang, hvilke legemiddelrelaterte problemer
som er avdekket, hva som krever videre tiltak ogfeller oppfølging, til hvilket tidspunkt
tiltakene skal utføres og hvem som er ansvarlig for oppfølging. Dersom det utføres ekstra
utredninger i forbindelse med legemiddelgjennomgangen, slik som fitteratursøk,
omfattende interaksjonssøk og liknende, må det vurderes om dette skal registreres i
elektronisk pasientjournal jamfør Forskrift om pasientjourna120.

2.5  lnformasjons og kunnskapsteknologi (I(T)

Flere systemtiltak som vil bidra til bedre legemiddelbruk er under planlegging eller
implementering21. Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) er etablert, og vil
videreutvikles til et beslutningsstøtteverktøy (BEST), I tillegg utvikles eResept,
kjernejournal og andre elektroniske løsninger. Det nasjonale meldingsløftet ble etablert for
å få fortgang i utbredelsen av den elektroniske samhandlingen. Målet er at
legemiddelinformasjon, endringer, epikriser, henvisninger, laboratoriemeldinger,
oppgjørsmeldinger og sykmeldinger kan sendes og mottas raskt og uten tap av
informasjon mellom heIseforetak, kommuner (herunder pleie- og omsorgstjenester),
legekontor, NAV og HELFO. Slike elektroniske systemtiltak vil på sikt gi behandlende
helsepersonell mulighet til bedre informasjon om pasientens legemiddelbruk i sann tid.

20For nr 1385 21.12.2000  Forskritt  om pasientjournal.
21 Riktig legerniddelbruk fil eldre pasienter/beboere på sykehjem og I hjemmesykepleien. Rapport IS-1887, Helsedlrektoratet 2011.
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2.6 Aktuelle ressurser

www.aldrin o helse.no
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagområder Demens,
Funksjonshemning og aldring (FoA), Utviklingshernning og aldring (UA). Fra 2012 er
Kompetansesenteret også godkjent som nasjonal kompetansetjeneste for
alderspsykiatri.

Arbeidsoppgaver: Forskning og utviklingsarbeid, rådgivning og veiledning, bibliotek-
og litteraturtjeneste, undervisning, kurs og konferanser, utgivelse lærebøker,
fagrapporter og studiemateriale.

www.helsebiblioteket.no/Le emidler/Le emiddeleffekter/Interaksbner
En samling av viktige ressurser om interaksjoner. Hver av kildene har en kort
beskrivelse slik at man hurtig skal finne frem til den interaksjonsdatabasen som best
samsvarer med de opplysningene man er på jakt etter.

www.helsedirektoratet.no
Helsedirektoratet utvikler nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Denne type
publikasjoner inneholder faglige anbefalinger som er ment å etablere en nasjonal
standard for utredning, behandling og oppfølging av pasientgrupper, brukergrupper
elter diagnosegrupper.

www.helsenor e.no
Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom,
behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner  i  heisesektoren,
som har ansvar for at innholdet er oppdatert og holder faglig kvalitet.
Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør.

www.interaks'oner.no
DRUID er en database med legemiddelinteraksjoner. Her kan man søke etter klinisk
relevante legemiddelinteraksjoner ved å bruke norske preparatnavn/handelsnavn.

www.kunnska ssenteret.no
For å vite hva som er gode helsetjenester, er forskningsbasert kunnskap
avgjørende. Mange opplever det som svært krevende å håndtere den store
mengden kunnskap som finnes. Kunnskapssenteret har en viktig rolle som
tilrettelegger.

www.fe emiddelhandboka.no
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapirettet oppslagsbok om
legemidier som behandlingsalternativ. Den er spesielt beregnet på
anmennpraktiserende leger og institusjonsleger på områder hvor vedkommende ikke
er spesialist. Det er derfor lagt særlig vekt på å omtale tilstander som primært
behandles av disse legene, og hvor legemidlene har en viktig plass i behandlingen.
www.le emiddelverket.no
Legemiddelverket skal bidra tif riktig fegemiddelbruk, både medisinsk og økonomisk.
Dette gjøres blant annet gjennom å formidle Legemiddelverkets vurdering av nye
legemidler, gi informasjon om bivirkninger og hvilke vilkår som gjelder for legemicller
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som refunderes på blå resept. Her finnes relevant og produsentuavhengig
informasjon.

For å fremme trygg og effektiv legemiddelbruk har Legemiddelverket utviklet
databasen FEST. Tjenesten gir informasjon om alt man kan få på resept i Norge, til
fege, apotek og bandasjist. Dermed får alle oppdatert informasjon fra  én kilde.  Det
gir trygghet for riktig legemiddel.

www.le emidlertilbarn.no
Alle landets regionale helseforetak er representert i nettverket. Det er opprettet
utvalg for legemidler til barn ved alle landets barneavdelinger. Primærhelsetjenesten
(som også inkluderer apotekene) er en sentral del av nettverket, for å sikre riktig
bruk av legemidler til barn hos fastleger, helsestasjonsleger og legevakt og for å
sikre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

www.mattils net.no/mat/ernaerin /kosttilskudd/advarsler
Siden inneholder informasjon om bruk av ulike kosttilskudd.

www. asientsikkerhetskam an'en.no
Pasientsikkerhetskampanjen  1 trygge hender  er en treårig kampanje som skal
redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender
gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten  i perioden 2011  2013, på
oppdrag fra Helse- og omsorgsministeren.

www.relis.no 

Dette er en offentlig finansiert tjeneste for helsepersonell. Relis hjelper
helsepersonell med spørsmål om legemidler.

www.t mammamedisin.no
Trygg Mammamedisin er den eneste offentlige tjenesten som tilbyr individuelle råd
om medisiner til gravide og ammende.
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Oslo kommune
Omsorg Osio KF

VEDLEGG NR. 4 TIL KAP. 11.3 SHKKLISTE FOR "FALLSIKKERT ROM"
Kalb: 11 FORBEDRINGSPROSESSER Revidert dato:19.10.2012
Underkap: 11.3 NASIONAL
PASIENTSIKKERHETSKAMPAN.3E
Versjon nr: 1 Side 1 av 1
Dato: 19.10.2012 Filnavn:

Navn beboer:

Dato:

Forsla til tiltak
Rin eklokke lett til 'en eli
Sette aktuelle ob'ekt innenfor rekkevidde
Ryddi rom
Ryddig bad, lett tilgjengelig we o vask
0 timale lysforhold. Ekstra bel snin ved behov, lett til 'en eli e lysbrytere
Kontrollere rommet o f erne løse lednin er
,F'd;ne løse te er
T'erne møbler o utstyr som ikke er i bruk
Sikre at angh'el emidler ikke står i veien
Nattbordlam e lett til 'en eli / å om natten
, Støttehåndtaldrekkverk lassert å naturli e steder
Støttehåndtak å badet
Feste anti-sklimater å badet eller i rommet

Kommentar

Etter modell fra Nasjonal pasientsikkerhetskampanje "I trygge hender 24 — 7"

Utarheidet av:
Anne Gry Kolstad

Dato: 19.10.2012

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 19,10.2012
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VEDLEGG NR, 5 TIL KAP. 11.3 53EKKLISTE FOR TILTAK FOR REDUKSJON
AV FALL
Kap: 11 FORBEDRINGSPROSESSER Revidert dato:19.10.2012
Underkap: 11.3 NASJONAL
PASIENTSIKKERHETSKAMPAME
Versjon nr:  1 Side 1 av 2
Dato: 19.10.2012 Filnavn:

Navn beboer:

Risikofaktorfor fall k ss av for aktuelle
Tidli ere fall
H alder
Motoriske: redusert balanse, an funk&on, redusert muskels rke
Sensoriske: redusert s , erifer nevro ati, vestibular dysfunks'on
Ko nitivt: delir, demens, de res'on
Ortostatisk  h  otens'on
Pol farmasi (4 eller flere rese tbela e le emidler)
Redusert ADL funks'on

Forsla til tiltak
Behandle s kdommer/s m tomer som medfører økt fallrisiko
Vurdere le emidler ved le emiddel "ennom ang
0 trenin av s rke o balanse
Orientere om siske forhold i avdelin en
0 fordre til bruk av stødi fott /anti-skli-sokker
Senke sen en til laveste nivå o låse den
Sette rullestol/rullator i lås før bruk
Unn å b e av rom
Vurdere beboerens samtykkekompetanse og om det er
nødvendig med tiltak ift bevegelseshindrende tiltak (ref. Lov
om bruker- og asientrettigheter ka . 4A)
Vurdere madrass å ulvet, sette sen en inntil ve en etc.
Tilby h"el til regelmessi toalettbesøk
Stå utenfor døra til beboeren er ferdi å toalettet
Være med beboeren inn å toalettet
Unngå permanent kateter, evt, feste slangen inntil beboerens
le
Tilb beboeren rullestol
Nattl s ved sen
Pårørende instrueres i å i besk'ed når de forlater beboeren
Hietilsn
Vurdere å flytte beboeren ut på korridoren/sammen med

ersonale
Vurdere bruk av varselmatter

Kommentar  Dato Si n

Utarbeidet av:
Anne Gry Kolstad

Dato: 19.10.2012

Gjennomgått av:
Jane Bredby
Direktør
Dato: 19.10.2012



Kap: 11. FORBEDRINGSPROSESSER Revidert dato: 19.10.2012

Underkap: 11.3 NASJONAL
PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE
Versjon nr: 1 Side 2 av 2
Dato: 19.10.2012 Filnavn:

Vurdere bruk av hoftebes er
Anbefale vurdering av væske-, ernærin s- og vitaminbehov
Anbefale videre utredning ved fallpoliklinikk eller tilsvarende
enhet
S'ekke/tilby korrekte synsh'el emidler

Etter modell fra Nasjonal pasientsikkerhetskampanje "I trygge hender 24 — 7"
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Versjon nr: 2 Godkjent av direktør OKF
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Mål:

Målet med rutinene er å fremme riktig og god  legemiddelhåndtering  ti) beboerne. Dette
oppnås ved nødvendig og tilstrekkelig kompetanse, tydelige prosedyrer og gode rutiner,
nødvendig opplæring, kontroll og tilsyn.

At utøvelsen av virksomheten er i samsvar med lover, forskrifter og allment aksepterte
faglige normer.

Prosedyrene omfatter avdelinger og dagsenter.

1. LOVER OG FORSKRIFTER

Lover:

Lov om Helse- og omsorgstjenester m.m fra 2012

Lov om helsepersonell fra 2012

Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten m.m fra 2012

Forskrifter:

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
fra 2009

Forskrift om internkontroll i sosial — og helsetjenesten fra 2007

Forskrift om pasientjournal fra 2009

2. ANSVARSFORHOLD

Institusjonssjef (virksomhetsleder):

ansvarlig for at legemiddelhåndteringen i sykehjemmet utføres forsvarlig, og er i

henhold til gjeldende lover og forskrifter

ansvarlig for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører oppgaver innen

legemiddelhåndteringen på en forsvarlig måte

ansvarlig for at he)sepersonell får nødvendig opplæring

ansvarlig for at det benyttes medisinsk faglig rådgiver

ansvar for at retningslinjene for legemicIdelhåndtering evalueres sammen med

tilsynsfarmasøyt

ansvar for oppfølging og lukking av meldte feil eller mangler i legemiddelhåndtering
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Lege:

medisinsk faglige ansvar ved sykehjemmet

medisinsk faglig rådgiver for institusjonssjef (virksomhetsleder)

ansvar for å melde feil og avvik i legemiddelhåndtering

Avdelingssykepleier:

ansvar for at den daglige driften på posten foregår i samsvar med gjeldende lover,

forskrifter og rutiner som gjelder for sykehjem i Omsorg Oslo KF

ansvar for opplæring i legemiddelhåndtering,  samt  setting av insuhn når

institusjonssjef har gitt fullmakt til at navngitt hjelpepleier, omsorgsarbeidere eller

helsefagarbeider kan delta i legemiddelhåndtering

ansvar for daglig håndtering av legemidler på post

ansvar for oppfølging av meldte feil eller mangler i legemiddelhåndtering

Sykepleier:

ansvar for at institusjonen har godkjente, skriftlige rutiner for legemiddelhåndtering,

og at disse blir fulgt og at vedtatte kontrollsystemer benyttes

ansvar for å melde feil og avvik i legemiddelhåndtering

ansvar for daglig håndtering av legemidler på post

Hjelpepleier, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeider med fullmakt:

ansvar for å følge skriftlige rutiner for legemiddelhåndteringen og at vedtatte

kontrollsystemer benyttes

ansvar for å melde fetil og avvik ti legemtioldelhåndtering

Alle som delfar i legemiddeihåndteringen har et selvstandig ansvar  for  en forsvarlig

yrAesutøvpicc..*amt Faglig oPPelatering. Av cfette følger det også at arbeidet begrenses

til det som er gitt i fullmakt til hjelpepleier omsorgsarbeidere /helsefagarbeider,
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3. ORD1NERING OG SEPONERM AV LEGEMNDLER

Legemidler til den enkelte beboer ordineres skriftlig av lege, gjelder også legemidler

som er unntatt reseptplikt når sykehjemmet har ansvar for istanclgjøringen.

Unntaksvis kan sykepleier ta imot muntlig ordinasjon fra legen. Ordinasjonen skal da

gjentas muntlig fra sykepleier føres på medisinliste signere. legen skal signere i

ettertid.

Ved større pris forskjeller mellom synonyme legemidler, skal det billigste velges med

mindre det foreligger spesielle grunner til å velge dyrere preparat.

Ordinasjon skal føres på en medisinliste som skal inneholde:

Beboerens navn og fødselsdato

Dato for forskrivning og eventuell seponering

Legemiddefetsfpreparatets navn, form og styrke

Mengdetdose som skal gis og til hvilke tidspunkt.

Totalcløgndose hvis det kan være tvil

Legen signatur

Eventuelle merknader

Spesielle forsiktighetsregler, overømfintlighet, CAVE

Eventuell forskrivning,

Legen har utarbeidet liste over legemidler som sykepleier kan gi på spesielle

indikasjoner dersom legen ikke er tilgjengelig. Listen skal ajourføres, signeres og

dateres og av legen engang i året

Gitt eventuell medisin skal signeres for i eget ark for bl.a. å forhindre at medisinen ble

gitt flere ganger. Listen over eventuell medisin oppbevares i medisinliste permen på

posten

Medisinliste skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, og lett tilgjengelig for

de som skal bruke det

Medisinliste er en del av journalen og dermed et rettslig dokument

Alle som bruker medisinliste plikter å melde skriftlig avvik hvis det er uklarheter i de

skriftlige beskjeder
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erwtu eN e medishieir son3 kan gis av sykepeier på spesene indikasoner

Hvorfor denne delegasjon?

For å sikre hurtigigangsetting av symptomlindring for at pasienten skal unngå unødig ubehag,

smerter og / eller forverring av helsetilstand

Ansvar for handling:

Den enkelte sykepleier er ansvarlig for å vurdere hvert enkelt tilfelle individuelt for å sikre at

det ikke er momenter som gjør at andre tiltak bør iverksettes eller at behandlingen er

kontraindisert.Alle tiltak tas som hovedregel opp på neste legevisitt

Utdeling:

Skal foretas av sykepleier etter vurdering av pasientens symptomer. Det kontrolleres alltid om

pasienten har allergier (CAVE) eller om medikamentet er kontraindisert.

Det skrives alltid inn i beboerens legemiddeljournal på Gerica med klokkeslett, mengde, årsak

og effekt. Hvis det ikke oppnås effekt eller tilstanden forverres, kontakte lege for videre

vurdering og behandling.

Dato:

Sign sykehjemslege Sign institusjonssjef
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Syrnptorn Behandling øvrige tiltak / vurdering

Hodepine eller Paracet / Pinex /

muskel / Paracetamol

leddsmerter 500 mg — 1 g

Paracet / Pinex / Vurdere årsak til temp stigning og evt. tiltak

Temperatur Paracetamol for å kartlegge årsak (CRP, U-stix osv)

over 38.0 500 mg — 1 g

uten tegn til

infeksjon

Før NG, tas BT og puls. Pasienten skal Eigge

Brystsmerter Nitroglyserin sublingualt for NG gis. Hvis ikke effekt etter 10 min,

(NG) gjentas behandlingen. Lege kontaktes ved

brystsmerter hos beboere som ikke har hatt

dette før

Dersom Paracet ikke er nok, og under

Moderate Tramadol 50 mg inntil x 3 forutsetning av at spl kjenner beboeren godt.

smerter pr døgn Observer effekt. Ved uteblivelse av effekt

eller vedvarende problem, kontakt lege /

legevakt. Tas opp på neste legevisitt

Drøftes med lege pr tif. Forutsetter at spl

Sterke smerter Morfin inj. kjenner beboeren godt. Ved uteblivelse av

2,5 - 5 mg s.c. effekt eller vedvarende problem, kontakt

lege / legevakt. Tas opp på neste visitt

Dersom ikke-medikamentelle tiltak ikke har

Uro / angst Sobril 10 mg onsket effekt. Forutsetter at spl kjenner

beboeren godt. Tas opp på neste visitt

Ved uteblivelse av søvn og hvor ikke-

Sovomangel Zopiklone 5 mg medikamentelle tiltak ikke har ønsket effekt
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Symptomer på

oyeinfeksjon,

rodhet eUler

puss i øyet

(overfladisk

infeksjon)

Kloramfenikol øyedråper x

5 daglig eller Fueitalmie

daglig til 2 dager etter

symptomfrihet

Tas opp på neste visitt.

Rødt øye bør undersøkes av lege for å få

målt trykk

Kvise på Kloramfenikol øyedråper x

øyelokket 5 i tillegg skal det brukes

Kloramfenikol øyesalve til

natten

Svie og smerter

ved vanntating,

posifiv u-stix

(utslag på

nifritt).

Generell

uvelhet

Selexid 200 mg ltbl x 3 i 5

dager eller Trimetoprim

160 mg x I i 5 dager

Gjelder beboere med gjentatte uvi. Det tas

også urin til dyrkning for

resistensbestemmelse. Tas opp med lege på

neste legevisitt

Slimp}lager Bronkyl 200 mg

Mistan ke om Canesten salve x 2 daglig i

Hppinfeksjon uke

(nedentii)

Div avføringsmidler: Først og fremst fiberrik kost og tilstrekkelig



Legemiddelhåndtering Revidert dato: 10.04.2013

Versjon nr: 2 Godkjent av direktør OKF
Dato: 10.04.2013 10.04.2013

ObstipasjouPursennid

Levolac / parafin

Duleolax / stikkpille

Klyx / oljeklyster,

Microlax

Laxoberaldråper

Movikol

med drikke, svisk—e-r.

Andre metoder / medikamenter vurderes i

hvert tilfelle

Luftsmerter Miniforn

Hos te, Solvipect 10 m1 x inntil 3-

produktiv 5 daglig

oste, torr Cosylan 5-10 ml inntil 3-4

ganger daglig

Heraoroider Scheriproct salve x 4

første dag

Scheriproct salve x 2

daglig

Scheriproct supp x 1

daglig

Behandlingen.bor ikke

overskride 4 uker
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4. 1MEKS3ONER OG ANTMOTHKA MIKSTURER

Tilheredping av kgemfiddell tIl bajeksjon g anffioUka m•stur

Antibiotika mikstur

Kun sykepleier kan blande til antibiotika mikstur.

Sterilt vann skal benyttes. Åpnet flaske kan brukes i 2 dager etter åpningsdato og

klokkeslett for åpningen skal noteres på flasken.

Målesylinder brukes til å måle opp vannmengde angitt på pakningen. Nedre del av

vannbuen skal være riktig strek på målesylinder når sylinder holdes i øyehøyde. Se figur 1,

Vannet helles over i plastbeger og deretter over til flasken i 2-3 porsjoner.

Rist godt mellom hver tilsetning

Kontroller at det ikke er klumper

Merk miksturen med holdbarhets dato
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Til injeksjon

Finn frem rett ampulle/hetteglass, opptrekkskanyle, intramuskulær kanyle og sprøyte.

Sjekk dosering i legemiddelordinasjonskort, og evt. instruks i felleskatalogen.

Sett på opptrekkskanyle på sprøyten.

Ampulle brekkes av /plasthette tas av hetteglasset.

Trekk opp riktig volum

Fjern evt. luftbobler i sprøyten

Hvis mulig, få dobbelkontroll på opptrukket volum i sprøyten

Bytt til intramuskulær kanyle

Signer  for gitt medisin

Brukte kanyler, sprøyter, ampuller/hetteglass og evt. legemiddel rester kasseres i gul

smittekasse.

Tilvirknin av medikamenter for intravenøs behandlin

Genereit:

Tilsetningsarbeidet skal foregå under avtrekket på medisinrommet.

Sykepleieren må kunne arbeide i ro uten å bli forstyrret av andre oppgaver.

Hendene vaskes grundig før arbeidsoppgaven påbegynnes.

Handlinq
Slå på avtrekket på medisinrommet, og bland antibiotika under denne
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Før tilsetning av legemiddelet skal det kontrolleres at:

Legemiddelet kan gis intravenøst.

Legemiddelet er forlikelig med infusjonsvæsken.

Holdbarheten for legemiddelet og infusjonsvæsken ikke er overskredet.

Legemiddelet og infusjonsvæsken ikke inneholder partikler eller synlige utfellinger.

Emballasjen ikke har defekter eller er skadet.

Tilsetning og merking:

Tifsetning av fegemidler bør så vidt mulig foretas  umiddelbart  før infusjonen

startes/injeksjonen settes

Bruk undrelag som absorberer sel på arbeidsbenken.

Desinfiser alle membraner (gummipropper og tHsetningsstusser) med 70 % sprit før

kanyle stikkes igjennom

Utregning av mengden legemiddel som skal tHsettes samt infusjonshastighet skal

dobbeltkontrolleres ved at en annen sykepleier/vernepleier/lege utfører egne

regneoperasjoner. Begge signerer på etikett og dokumenterer dette på legemiddelark

eller lignende

Etter hver tilsetning må innholdet blandes godt. Beholderen snus opp-ned / vendes 8

10 ganger.

Ved merking brukes ferdigtrykte etiketter. Vær nøye med å påføre brukerens navn,

fødselsdato, navn på legemiddel og utregning for dosen, styrke og mengde.

Administrering:

Sykepleier/vernepleier er ansvarlig for riktig innstilling av infusjonspumpe, smertepumpe

og alarmer. Innstillingen skal kontrollers av en annen sykepleier/vernepleier/lege/

Dersom utfellinger oppdages etter igangsatt infusjon, skal denne straks avbrytes og lege

kontaktes.

Etteradministrering:

Avfallet sorteres og kasseres i henhold til gjeldende instruks for avfalls- og/eller

kildesortering
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Adrffinisfl.'ering av sUbeutzue injeksjoner

Generelt:
Administrering av subcutane injeksjoner kan bare gjøres av sykepleier/vernepleier.

Hjelpepleier / helsefagarbeider / omsorgsarbeider med godkjent medikamentkurs og

individuell veiledning kan få delegert oppgaven av institusjonssjef. Med dette menes

at hver enkelt hjelpepleier / helsefagarbeider / omsorgsarbeider må få delegasjon til

navngitte beboere  (fullmakter; kapitel 4).

Handling

Benytt riktig engangssprøyte eller insulinpenn (bruksanvisning i pakningsvedlegget).

Doser etter skriftlig forordning av lege.

Dobbeltsjekk med sykepleier/vernepleier eller andre med delegert myndighet.

Forsikre deg om brukers identitet.

Injeksjonsteknikk:

Subcutane injeksjoner (som insulin) settes i underhudslaget.

Løft hudfold og sett sprøytespissen mot huden. Injiser i underhudslaget.

Varier områder på kroppen (injeksjonssted) for å unngå infiltrater.
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5. IISTANDG ø UMG, UTDIEUNG OG KONT OLL

Ukedosettene skal alltid fylles av en sykepleier ut I fra original og gjeldende

medisinliste. Dosettene skal kontrolleres av en annen sykepleier

Det skal kvitteres for istandgjøring og kontroll av ukedosettene på skjema for

istandgjøring og kontroll av legemidler til dosett

Dosetten skal være påført navn og romnummer

Legemidler utleveres på dagtid som hovedregel til den enkelte beboer av en

sykepleier. Når sykepleier dekningen av forkjellige grunner/årsaker er tilstrekkelige

kan legemidler utleveres av en hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider

med fullmakt

Hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider som levere ut legemidler, skal

ha delegert fullmakt fra institusjonssjef. For å få fullmakt til å levere ut legemidler skal

de ha gjennomført kurs i legemiddel og fått praktisk opplæring av sykepleier

Legemiddelutleveringen skal skje direkte fra dosett til den enkelte beboer, mot

kontroll i legemiddelordinasjonskortet. Den som leverer ut er ansvarlig for at

legemidlene inntas på forsvarlig måte. Medisinen er ikke gitt før den er tatt

Det skal signeres på eget skjema av den som gir medisin at medisiner er gitt.

Skjemaet oppbevares sammen med medisinarket. Ferdig utfylte skjemaer

oppbevares i egen perm på post og skal forevises ved etterspørsel. Det skal foreligge

en signaturliste over medarbeidere i legemicidelperm på hver post (eks Kai Haug = KH)

Observasjon av virkning og bivirkning ved eventuell medisinering skal dokumenteres i

skjema for "gitt eventuell medisin" i permen

Alle feil i legemiddelhåndteringskal meldes som skriftlig avvik i Kvalitetslosen

Den som deler ut legemidlene er ansvarlig for at de gis til rett beboer, på rett måte og

til rett tid. Den som deler ut legemidlene, skal påse at disse blir tatt.
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Kvii:terh.ig for istandgjøring og km-atroH av egemikiler il dosett

Skjemaene oppbevares på medisinrommet i egen perm. Forevises ved etterspørsel

Post

Dato dosert /Dato kontroliert / Evt. feil funnet / mangler

signsign

Meldt avvik

(sett X)
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Kverg for gitte medish-ter

Beboer: Post 


Dato 08:00 / sign 13:001 sign 17:00  I  sign 22:00 / sign
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6. REKVRRIERING AV LEGEMIDLER

Rekvirering av legemidler skal skje etter skriftlig ordinasjon signert av lege.

Kun sykepleier som kan skrive bestilling fra Alliance apoteks nettside:

www.alliance-apotek.no

Rekvisisjoner undertegnes av lege og fakses til Alliance apotek etter avtale

Sykepleier har myndighet til å bestille per telefon til apoteket dersom akutt behov

oppstå. Slike bestillinger skal begrenses til det helt nødvendige.

Rekvisisjoner skal oppbevares i ett år.

lnstitusjonssjef kan rekvirere legemiddel til lokalt legemiddel lager etter liste fastsatt

av lege.

lnstitusjonssjef kan delegere denne fullmakten videre til sykepleiere. Dokumenteres

på eget skjema (vedlegg)
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Rekvh-eing v geinrahoHer t k)kaR ege3irlitidefllager av syheW&ere

I nstitusjonssjef delegerer rekvireringsretten til lokalt legemiddellager til følgende sykepleier:

Navn sykepleier

Jamfør "Forskrift om legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp" § 9

Rekvireringen skal skje i samsvar med liste godkjent av sykehjemslegen

Dato/sted Institusjonssjef
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7. MOTTAK AV LEGEMIDLER

Sykepleler skal sjekke mottatte varer mot ordreseddel/pakkeseddel og hake av

varene som er mottatt for å sjekke at bestilling stemmer med mottatte varer

Hake av at varene er kommet

Skriv: mottatt, dato og full signatur

Ordreseddelen legges i ordresedler perm på medisinrommet

Nye bokser med medisiner settes på hodet bakerst og esker som er åpnet merkes

med kryss

Dersom holdbarheten på mottatte pakninger er 6 mnd eller kortere, marker dette med

"kort holdbarhet" før pakningen settes i hylla

8. RETUR OG KASSAKSJON AV LEGEMMLER

Kassasjon av medisiner

En egnet beholder (medisInboks med (okk) fylles med litt olje, og tabletter legges her for å

sikre at de ikke blir gitt til andre

Legemidler som er utgått på dato og andre legemidler som ikke lenger benyttes i

sykehjemmet, returneres til apoteket i låst legemiddelkasse for destruksjon. Det skal fremgå

av egen liste hva som sendes tilbake til apoteket.

Alternativt kan legemidler kasseres gjennom risikoavfall med unntak av A- og B-preparater

som sendes tilbake til apoteket. A-preparater som skal kasseres, føres ut av

narkotikaregnskapet. Regnskapsposten signeres av to personer.
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9. OPPBENAIRIING 1W LEGEMMLER

Alle legemidler oppbevares i godkjente låsbare skap eller medisinrom

Sykepleierne har til enhver tid ansvar for medisinrommet, dvs, at legemidler står på

riktig sted, samt at det er rent og ryddig.

Legemidler ferdig oppdelt i doser for den enkelte beboer oppbevares i låst tral(e på

post

Legemidler som apoteket er merket "oppbevares i kjøleskap" plasseres i kjøleskap på

medisinrommet. Temperatur skal være mellom + 2 og + 8 grader

Sykepleierne sørger for at  kjøleskapet  og  medisinrommet  holder riktig temperatur og

at temperaturen registreres ukentlig

Legemidler merket "i giftskap" A-preparater og narkotika skal i eget skap med egen

nøkkel. Kun sykepleier skal ha adgang til disse lagrene

Legemidlene skal organiseres/lagres etter ATC-systemet

Legemidlene skal oppbevares i originalemballasje slik at holdbarhetsmerking,

produksjonsnummer og andre viktige opplysninger knyttes direkte til legemiddelet

Legemiddel til inhalasjon, bruk på hud, stikkpiller og vagitorier plasseres hver for seg

merkede hyller

Sist mottatte legemidler plasseres bakerst slik at eldste legemidlene benyttes først

(FIFO-prinsippet dvs. "first in first out')

Eventuelt-medisiner oppbevares på medisinrommet, ikke i medisintralle på den

enkelte avdeling

lnstitusjonssjef skal sørge for at det innhentes oversikt over innkjøpte legemidler

gruppe B, og at dette sammenholdes med den faktiske bruken på avdelingen

Ved mistanke om uregelmeddigheter skal regnskapsføring som for A-preparater

innføres for en tidsperiode (Helsedirektoratet 04/2008)

I  medisinskapet, rommet eller kjøleskapene skal det  kun  oppbevares legemidler og

andre varer som brukes til legemidler (medisinglass, pipetter, kanyler og lignende)
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Koffixofi av kemperatur il medishwommek og kjøleskap

Ansvarlig: sykepleier som mottar medisiner fra apotek

Dato Temperatur Dato Temperatur Dato Temperatur
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Renholld llnedisiinrom

Ukentlig renhold

Benken på medisinrommet skal vaskes før dosettene legges

Ansvarlig: sykepleier

Hver 3. måned

Hyller og kjøleskap

Ansvarfig: sykepleier

Gulv

Ansvarlig: renholder

Renholder vasker gulvet på medisinrommet med sykepleier til stede

Dato Benk Hyller Kjøleskap Gulv Navn
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10. RÅNDTE ING AV NARKOTIKA

Legemidlene merket "A-preparaterinarkotika" skal i eget skap med egen nøkkel. Kun

sykepleier skal ha adgang til disse lagrene

Det foretas kontroll av forbruk av A og B preparater mot innkjøp

Kontrolltelling av regnskapet føres nøye opp, ved dissens meldes det skriftlig avvik.

Svinn og andre uoverensstemmelser meldes fra som avvik, og vil bli fulgt opp

Sykepleier fører fortløpende regnskap over forbruket. Separat regnskap per 1m1 og

styrke. Narkotikaregnskapet skal oppbevares i 5 år.

Det skal være to underskrifter ved mottak/retur av medisiner hvorav minst én er

sykep!eier

Medisinromansvarlig sykepleier sørger for at regnskapet blir avstemt en gang per

måned, uavhengig av om det er brukt av beholdningen. Signere på skjema for det

enkelte medikament

Miksturer skal som hovedregel aldri bestilles fra apoteket på emballasje over 100 ml

for kontrollens del.

Legemidler som tilhører beboere som er inne på korttidsopphold skal føres inn i

regnskapet på eget ark bak boken og føres ut igjen ved utreise.

Dato for avbrudd av injeksjonsvæske til flergangsbruk (f. eks. morfin-skopalamin)

Anbrutte hetteglass med f. eks Morfin skal oppbevares etter gjelclene retningslinjer i

Norsk legemiddel standard (vanligvis i kjoleskap i høyst 28 dager)

Anbrutte ampuller kan oppbevares og brukes innen 12 timer etter anbrudd

Tilsynsfarmasøyt utfører rutinemessig ekstern revisjon etter forespørsel fra

institusjonssjef
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AKUTTSKRIIN

Akuttskrinet er plassert

Det viktig at alle gjør seg kjent med plasseringen, slik at alle kan hente det ved akutte

situasjoner.

Når akuttskrinet har vært i bruk skal det etterfylles og kontrolleres av to sykepleiere

Ny holdbarhet føres på kortet i skrinet. Dette skal dateres og signeres.

Oppdatert Innholdsliste:

Adrenalin inj.1 mg/ml, 3x1 ml

Aminofylin inj.30mg/ml, 2x10m1

Atropin inj.1 mg/ml, 3x1 ml

Furix inj.10mg/ml, 3x2m1

Glucagon 1 mg, 1 sett, i kjøIeskap på medisinrommet

Naloxon 0,4mg/ml, 3x1m1

Solu-Cortef inj.100mg, 2x2m1

Stesolid rectalsprøyte 5mg/ml, lx2m1

Stesolid inj.5mg/ml, 5x2m1

Akuttskrin skal etterses av sykepleier med ansvar for medisinrommet en gang i året

med  tanke  på holdbarhetskontroll.

Det er lege som forordner medisiner som skal gis fra akuttskrinet

12. HÅNDTER1ING 1W NØKLER

Det er kun sykepleier som skal ha adgang med nøkler til medisinlageret

Overlevering av nøkler skjer fra sykepleier til sykepleier ved vaktens begynnelse/slutt

Dersom andre enn sykepleier (f. eks hjelpepleier /OmsorgsarbeIdere /

helsefagarbeider med delegasjon) skal levere ut medisin oppdelt i doser kan

vedkommende ha adgang med egne nøkler fra ansvarlig sykepleier på posten

Nøkler til narkotikaskap oppbevares av sykepleier og overleveres med nøkler til

medisinrommet ved vaktens begynnelse/slutt

Nøklene oppbevares i egnet skap
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SignaturHste for nølke ifi medisinrom og mecHsintralier
(Listene oppbevares egen perm på den enkelte avdeling)

Navn sykepleier Nøkkel nr Mottatt
1 2 3 Dato Si natur
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13 PRAKTIISK OPPLÆRING I LEGEMMDELHANDTE IING FOR
WELPEPLERERE OG HELSEFAGARBEIDERE

navn stilling

sykehjem

Retningslinjer for legemiddelhåndtering

Innhold og oppbevaring

Legemiddelinformasjon

Tilgjengelig oppslagsverk

Innkjøp og oppbevaring av legemidler

Innkjøp

Medisinskalp / narkotikaskap / kjøleskap / medisintralle

Akuttskrin

Nøkkelrutiner

Medisinkort

Ordinasjon (fast / eventuelt / ulike legemiddelformer)

Seponering

Cave

Istandgjøring av legemidler (når  1  hvem I hvordan)

dosett

Utenom dosett (fast / eventuelt / ulike legemiddelformer)

Kontroftrutiner og signering

post

dato / sign. spl
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Utlevering av legemiddeldoser (når / hvem / hvordan)

1 dosett

Fast medisinering utenom dosett

(f. eks øyedraper, miksturer, stikkpiller,

inhalasjoner, injeksjoner, salver, kremer)

Eventuelt medisiner, NB! Inkl dokumentasjon av effektI

Kontrollrutiner, tablett-identifikasjon og signering

Rapportering

Ved feil og avvik fra rutinene

Effekt og bivirkninger

Medarbeideren har gjennomgått nødvendig opplæring og behersker utlevering i praksis

Dato sign avde!ingsyk-,r,trer



Legemiddelhåndtering Revidert dato: 10.04.2013

Versjon nr: 2 Godkjent av direktør OKF
Dato: 10.04.2013 10.04.2013

14. DELEGEMNG AV FULLMAKT TI1L UTDELMG AV LEGEMI1DLE

o NY (vedlegges kopi av bestått eksamen fra legemiddelkurs eller lignende kurs,
samt kopi av praktisk opplæring vedlegges)

Fornying (vedlegges kopi av praktisk opplæring)

Navn:

Tittel:

Delegasjonen omfatter:
Myndighet tif utdeling av ferdig istandgjorte legemidler fra multidose  eller  dosett.
Delegasjonen gjelder beboere i på sykehjem ved flg. post: 


Det er foretatt en gjennomgang av spesielle forhold ved den enkelte post som sikrer at den
som gis delegasjon er kjent med forholdene.

Bakgrunn i lov og forskrift etc.:
Denne delegasjon av myndighet er foretatt i hht Forskrift om legemiddelhåndtering for
virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, samt Omsorg Oslo KF sine prosedyrer
for legemiddelhåndtering

Krav til den som har fått delegert myndighet:
Det forutsettes følgende:

Legemiddelhåndteringen skal foregå i samsvar med de prosedyrer som gjelder for
Omsorg Osio KF

Opplæring har skjedd i samsvar med vedtatte prosedyrer for opplæring i
dvs. 1 grunnkurs og deretter oppdateringskurs hvert annet år

Den som  gir medisin  fra dosett har z,i~ar for at riktig beboer får  medisiner fra riktig  dosett
til rett tidspunkt. Antall tabletter som gis skal sjekkes mot medisinkortet.

De sykepleiere som har lagt i og kontrollert dosetten, har i utgangspunktet ansvar for at det
er riktige medikamenter i dosetten.

Avdelingssykepleier bekrefter at opplæring er gitt.

Sted: Dato: 	 

Sign avdelingssykepleier



Legemiddeihåndtering Revidert dato: 10.04.2013

Versjon nr: 2 Godkjent av direktør OKF
Dato: 10.04.2013 10.04.2013

Jeg forplikter meg til å følge opp ovennevnte krav i forbindelse med
legemiddelhåndtering og å holde meg oppdatert til enhver tid. Jeg forplikter meg også
å melde fra til institusjonssjef dersom jeg finner at oppgavene overstiger min
kompetanse eller jeg ser at beboerens situasjon endrer seg.

Sted: Dato: 


sign helsepersonell

Delegasjonens varighet:

Myndighet til legemiddelhåndtering i samsvar med ovennevnte punkt gjelder fra

dato til dato

Delegasjon av myndighet kan trekkes tilbake dersom institusjonssjef

finner praksis uforsvailig eiler hvis pasientens situasjon endrer seg vesentlig.

Sted: Dato:

sign. institusjonssjef
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15. DELEGERING AV FULLMAKTTn Å SETTE ffNSULØN OG BRUKE
PARHAPPARAT PA NAVNGffTTE BEBOERE

NY (vedlegges kopi av bestått eksamen fra legemiddelkurs eller lignende kurs,
samt kopi av praktisk opplæring vedlegges)

Fornying (vedlegges kopi av praktisk opplæring)

Navn:

Tittel:

Delegasjonen omfatter:
Administrering av insulin og bruk av pariapparat krever delegasjon i forhold til hver
enkelt beboer. Den som setter insuUn og eller bruker pariapparat har ansvar for at riktig
beboer får riktig styrke/mengde, riktig type medisin og til rett tid. Dette skal sjekkes opp
mot medisinark før hver injeksjon settes og/eller pariapparat brukes. Det skal
dokumenteres at medisiner er gitt på eget skjema

Krav til den som har fått delegert myndighet:
Det forutsettes følgende:

Legemiddelhåndteringen skal foregå i samsvar med de prosedyrer som gjelder for
Legemiddelhåndtering på sykehjem i Omsorg Oslo KF

Opplæring har skjedd i samsvar med vedtatte prosedyrer for opplæring i
legemiddelhåndtering jamfør delegasjon for utdeling av legemiddel.

Opplæring i opptrekking og setting, blanding av legemiddel er gitt på nedenforstående
beboer.
Følgende emner er gjennomgått under opplæringen: Teknisk utstyr, teknikk,
innstikksted, samt teori vedr virkning og bivirkning av legemiddel og opplæring i
observasjon og tiltak.

Avdelingssykepleier og den som er bemyndiget bekrefter at opplæring i samsvar med
ovenstående er gitt.

Sted: Dato: 	

sign. avdelingsleder
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Jeg forplikter meg til å følge  opp  ovennevnte krav i forbindelse med å sette insulin og å holde
meg oppdatert tif enhver tfd. Jeg forplikter meg også å melde fra til sykehjemslege
institusjonssjef dersom jeg finner at oppgavene  overstiger  min kompetanse eller jeg ser at
pasientens situasjon endrer seg.

Sted: Dato: 	

sign. helsepersonell

Du er herved delegert myndighet til å hjelpe følgende beboer med å trekke opp og sette

insulin og/eller administrere pariapparat.

Navn på medikament:

Beboerens navn: Fødselsdato:

Navn sykehjem og post:

Delegasjonens varighet:

Myndighet til med å trekke opp og sette insulin i samsvar med ovennevnte punkt

gjelder fra dato til dato

Delegasjon av myndighet kan trekkes tilbake dersom institusjonssjef finner praksis
uforsvarlig eller hvis pasientens situasjon endrer seg vesentlig.

Sted: Dato: 


sign. institusjonssjef
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Riste over hjel1pepileier / hellsefagarbeildeli som kan delie o iegemddefler

Oversikt over hjelpepleiere og helsefagarbeidere med fullmakt fra institusjonssjef til å dele ut
legernidler skal foreligge ved hver avdeling.

Ansvar: avdelingssykepleier

Godkjenning i perioden
Navn to.m. to.m.



Legemiddelhåndtering Revidert dato: 10.04.2013

Versjon nr: 2 Godkjent av direktør OKF
Dato: 10.04.2013 10.04.2013

16. ANAFYLAKSII

Anafylaktisk sjokk, akutt allergisk hevelse i  svelget  og andre akutte allergiske reaksjoner

inntrer  meget raskt og krever vanligvis øyeblikkelig behandling.

HYPPIGSTE ÅRSAKER

Injeksjon av legemidler.

Insektstikk.

Peroralt inntak av matvarer eller legemidler.

SYMPTOMER

Kardiovaskulære: Varmefølelse, rødme, hjerteklapp, blekhet, kaldsvette,

hypotensjon, kollaps, hjertestans

Respiratoriske: Nyseanfall, hoste, piping i brystet, astma, åndenød, blålig hudfarge,

respirasjonsstans

Kutane: KIøe, utslett, elveblest, ødem I Quinckes ødem

Gastrointestinale: kvalmetbrekninger, kolikksmerter, diarå

Cerebrale: Uro, angst, svimmelhet, bevissthetstap, kramper, Vær oppmerksom

på tidlige symptomer som kIøe i hårbunn, øreganger, håndflater og fotsåler,

uttalt matthet, svimmelhet, uro og angst. Start behandlingen så tidflg som mulig.

BEHANDLING *1)  *1) Dosering kun oppgitt for voksne

Legg beboeren ned. fnjiser straks Adrenalin I mg/ml i øvre kroppshalvdel i.m. eller

subkutant. Sykepleier som observerer  anafylaksi bør selv gi adrenalin  hvis,lege ikke

er umiddelbart tilgjengelig. DOSE: Voksne: 0,5 1,0 ml

Masser injeksjonsstedet

Dosen kan gjentas om nødvendig med 5-20 minutters intervalier

Hvis årsaken er insektstikk eller injeksjon, appliser om mulig staseslangen sentralt

for stikkstedet. Infiltrer stikkstedet med

0,2-0,5 ml adrenalin. Totaldosen adrenalin må ikke overstige I ml

Sørg for frie luftveier. Gi oksygen ved sjokk eller oksygenmangel. Om nødvendig

munn til munn respirasjonshjelp, eller evt. overtrykksventilasjon med endotrakeal

tube.
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Ved åndenød, gi Aminophyllin 30 mg/ml langsomt i.v. (ca. 20 min.)

DOSE: Voksne: 300 mg. Ved en kjent lav toleranse eller samtidig peroral dosering

med teofyllinpreparater gis mindre dose. Reduksjon av dosen er spesielt viktig

dersom pasienten bruker Nuelin depot eller Theo-Dur. Disse gir maks.

serumkonsentrasjon etter ca. 5 timer

Glukokortikoider har liten umiddelbar effekt i den akutte situasjonen, men kan dempe

senreaksjoner som bronkial astma. Bør gis så snart som mulig. DOSE:

Voksne: Solu-Cortef 100 mg i.v. eller i.m. og gjenta evt. dosen etter 2-6 timer

Antihistamin, Deksklorfeniramin 5 mg/m). DOSE: Voksne: 2 ml i.m.

Ved kramper som ikke opphører når sirkulasjonssvikt og oksygenmangel er

behandlet, gis Stesolid 5 mg/ml langsomt i.v. eller rektalt.

DOSE: Voksne: 10-20 mg.

Maks: 30-40 mg.

OBS! Fare for respirasjonsstans.

Kilde: Felleskalalogen 9-196
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17. FARMASØYT1SK T1LSYN

Mål

Legemiddelhåndteringen er jevnlig vurdert av farmasøyt som en del om Omsorg Oslo KFs

eksterne kvalitetskontroll. Farmasøytisk kompetanse er tilgjengelig for virksomheten ved

behov

Generelt

Tilsyn er et ledd i Omsorg Oslo KFs internkontroll, og tilsynsfarmasøytens oppgave skal

være å bidra til størst mulig sikkerhet som brukerne (jamfør "Farmasøytisk tilsyn i fylker og

kommuner", Helsedirektoratets veiledningsserie nr 2-91, 1K-2353)  og  har som hovedmål å

"optimalisere forhold som vedrører medikarnentell behandling av pasienter" (jamfør

Kvalitetssikring av farmasøytisk tilsyn, faggruppen for farmasøytiske tilsyn, 1995)

Handling

Skriftlig avtale om farmasøyt1sk tilsyn

Sykehjemmet,  kvalitetssjef og direktør skal ha en rapport fra alle tilsyn

Rapporten skal behandles i sykehjemmets kvalitetsutvalg

Alle avvik skal lukkes innen 1 måned
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1 . AVMKSHANDTERIING OG KVALATETSSVH(11

Alle feilhendelser som inntreffer (f. eks feilmedisinering), meldes umiddelbart til

ansvarlig sykepleier som umiddelbart kontakter lege. Legen skal vurdere om

eventuelle tiltak skal iverksettes ovenfor beboeren. Lege og sykepleier dokumenterer

hendelsen, tiltak, vurderinger og observasjoner i Gerica.

I Hvorfor registrere feil og nesten-feil?

Målet er å forbedre kvaliteten på legemiddelhåndteringen. Ved å beskrive en feil og

mulige årsaker til feilen, kan en vurdere om feil kan forebygges, f.eks. ved å endre

rutinene. Det er selve feilen en ønsker å vite noe om, ikke hvem som har gjort feilen.

3. Hva menes med en feil?

Feil som kan ha fått konsekvenser for legemiddelbruker, f.eks. feilmedisinering.

Brudd på gjeldende forskrifter og prosedyrer for {egemiddelhåndtering.

Hva menes med en nesten-feil?

Farer, uhell, risiko i forbindelse med legemiddelhåndteringen som kunne ført til

f. eks.  feilmedisinering  hvis det ikke hadde blitt oppdaget.

Hva skal registreres?

Alle feil eller nesten-feil du oppdager ved din avdeling. Feil som oppdages ved den

rutinemessige førstekontrollen av dosettene, skal ikke registreres. Hvis en  beboer

skulle få feil medisfri, skal dette i tillegg alltid dokumenteres  i Gerica

6. Hvem skal registrere?

Den som oppdager feilen skal registrere eventuelt i samarbeid med de (vi) som har

gjort feilen.

7. Hvor skal avviket registreres?

Alle avvik skal registreres i Kvalitetslosen

Hvis en beboer skulle få feil medisin, skal dette i tillegg alltid dokumenteres i Gerica

Der det oppdages løse tabletter i senger, på rom, i dosettkurv, spisesal osv skal dette

registreres som et avvik da det betyr at en beboer ikke har fått /eller tatt sin medisin



Forord

HMS-håndboken gir en
oversikt over Omsorg Oslo
KFs målsetting og håndtering,
når det gjelder de ansattes
helse, miljø og sikkerhet. Den
innholder fire hovedmomenter:

Organisere Omsorg Oslo KF sitt HMS-opplegg
Dokumentere at dette er gjort i henhold til lover og forskrifter
Legge til rette for ledere, HMS-ansvarlige, verneombud og andre med HMS- ansvar
Informere alle ansatte om deres rettigheter og plikter

HMS er lovpålagt og høyt prioritert satsningsområde i OKF. Arbeidsgiver skal sørge for at
hensynet til arbeidstakernes helse, velferd og sikkerhet blir ivaretatt. Den enkelte arbeidstaker
skal også aktivt medvirke til at dette kan skje.

HMS arbeidet dreier seg om både rettigheter og plikter for begge parter. Grunnlaget er nedfelt
i arbeidsmiljøloven og i internforskriften om systematisk helse, miljø og sikkerhet som
regulerer HMS ansvar og oppgaver.

Dokumentet vil hvert år bli revidert, og det er viktig at innhoIdet stemmer overens med de
praktiske gjøremål, derfor vil vi ha dine innspill underveis, som kan føre til oppdateringer og
forbedringer.

Gjør deg kjent med IIMS-håndbøken!

Oslo, 26.11.2012

Jane Bredby
direktør
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2. MAL FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

2.1 For OKF betyr helse, miljø og sikkerhetsarbeid
2.2 Tiltakspianer og budsjetter

Vedlegg: 1 og 2
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OPPFØLGING AV HELSE, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

	

3.1 Interne kontrollrutiner - Prosedyrer Avvik

	

3.2 Vernerunden en kartlegging av arbeidsmiljøet

	

3.3 Aktivitet
3.4 Bruk av sykefraværsstatistikk og sykefraværsoppfølging i HMS-arbeidet
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3.8 Risiko og sårbarhetsanalyse
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ARBEIDSMILJØETIFOREBYGGENDE HELSETILTAK

4.1 Generelle krav til arbeidsmiljøet
4.2 Det fysiske arbeidsmiljøet/arbeidslokalene
4.3 Organisatoriske faktorer
4.4 Ornstilling og omorganisering
4.5 Psykososialt arbeidsmiljø
4.6 Mål og tiltak for det psykososiale arbeidsmiljøet
4.7 Roller og ansvar
4.8 Mobbing og mobbehåndtering
4.9 Konflikthåndtering
4.10 Forebyggende tiltak mot trusler og vold
4.11 Mobbesaker og konflikthåndtering behandles som arbeidsmiljøsaker
4.12 Medarbeidersamtaler, ledersamtaler(maler/skjema kap 5.4 , 5.5)
4.13 Skader, forsikringer
4.14 Sykefravær
4.15 Forebygging og oppfølging av sykefravær
4.16 Roller og ansvarsavklaring
4.17 Fremgangsmåte ved forebygging
4.18 Oppfølging ved sykefravær
4.19 Kortidsfravær
4.20 Yrkesskade/yrkessykdom
4.21 Unntak for arbeidsgiverperioden - kronisk fravær
4.22 Omplassering av attførte
4.23 Varig syk
4.24 Bedriftshelsetjeneste
4.25 Seniorpolitikken
4.26 Rusmiddelnhi:3bruk
4.27 Mål for AKAN arbeidet
4.28 Hva er AKAN
4.29 Roller og ansvar
4.30 Generelt regelverk om akanarbeid, retningslinjer og individuelle opplegg
4.31 Tuberkulinkontroll
4.32 Gravide arbeidstakere
4.33 Brannvern

System for helse, miljø og sikkerhet
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4.34 Brannfarlige varer
4.35 Krav til oppbevaring av brannfarlig vare
4.36 Helsefarlige stoffer
4.37 Vern mot tobakkskader
4.38 Kartlegging av arbeidsmiljøet
4.39 Internkontroll legionella
4.40 Aktuelle skjemaer for bruk under sykdom og skade
4.41 Rutine for håndtering av vold

5. TILSTREKKELIG OG KOMPETENT PERSONALE

5.1 Hjemmels- og bemanningsoversikt

5.2 Rekruttere og videreutvikle personale

5.1.1 Intervjuskjema
5.1.2 Innstillingsmal
5.1.3 Intervjuskjema
Vediegg nr. 1 Sjekkliste for språknivå og kulturforståelse

5.3 Mottak av nyansatte
Vedlegg nr.1 Fadderordningen

5.4 Medarbeidersamtalen
Vedlegg nr.1 Mal for Medarbeidersamtalen

5.5 Ledersamtalen
Vedlegg nr.1 Mal for ledersamtaler

5.6 Kartlegging av kompetanse og kompetansebehov
Vedlegg nr.1 Opplæringsskjema pleie.
Vedlegg nr.2 Oppiæringsskjema for ansvarlig sykepleier

5.7 Praksisveiledning av studenter, lærlinger og elever

5.8 Stillingsbeskrivelser
Vedlegg nr.1 Mal for innhold i stillingsbeskrivelser

ÅRSMELDINGER

DOKUMENTASJON PÅ ANLEGG OG ANNET
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

LOVER OG FORSKRIFTER INNEN HELSE, MIL7Ø- OG
SIKKERHETSARBEID

1.1 Lover, forskrifter og tilsynsmyndigheter

Oppdragsgiver kan føre tilsyn med at OKF har et fungerende HMS-system med
hjemmel i inngått kontrakt. Eier kan gjøre det samme og kan dessuten pålegge tiltak.

Arbeidsmir loven
lov av 4 februar 1977 om arbeidsvern og arbeidsmiljø. Sist endret 21
desember 2005

Tilsynsmyndighet,  Arbeidstilsynet
Det er utarbeidet en rekke forskrifter til Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet utgir også
veiledningshefter.

Forskrifter finnes lArbeidstilsynets publikasjonskatalog best.nr,I.

Lov om vern mot brann eks los-on q ul kker med farli e stoffer
Lov av 14. juni 2002
Råd og forskrifter fås hos Osio brannvesen

Tilsynsmyndighet,  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Skal sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann og begrense
skadevirkninger i ulykkessituasjoner

Lov om tils n med elektriske anle o elektrisk uts r
lov av 24 mai 1929. Endret 08.12. 2000
Råd, forskrifter og veiledning. Hafslund

Tilsynsmyndighet:  Lokale elektrisitetstilsyn
Loven gjelder for lokaler og elektrisk anlegg, forskrift om elektrisk utstyr og forskrift
om elektromedisinsk utstyr

Lov om fremstillin av bruk av enmodifiserte or anismer
Lov av 2 april 1993, gjelder utslipp og deponering.

Tilsynsmyndighet:  Statens Institutt for folkeheise

Lov om strålevern o bruk av strålin
Lov av 12 mai 2000, sist endret 2005

Loven gjelder for forebygging av skadelige virkninger av stråling på menneskers
helse og bidra til vern av miljøet
Tilsynsmyndighet:  Statens strålevern

System for helse, miljø og sikkerhet
OKF— 2012



Forurensnin sloven
Lov av 13.mars 1981
Råd og veiledning: Miljøvernlederen byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.
Informasjon om spesialavfail: Miljøtransport

Tilsynsmyndighet:  Statens forurensningstilsyn

Link til lovdata.no

1. 2  SYSTEMAnsK HELSE, MIL7Ø - OG SIKKERHETSARBEID

Forskrift om systematisk heise, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontroliforskriften) ble fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996, med
ikraftsettelse 1. januar 1997. Sist endret pr. 01.02.2005

Forskriften gjelder for Omsorg Oslo KF (OKF).

Formål med systemet

HMS-arbeidet skal, gjennom systematisk gjennomføring av tiltak, fremme forbedring
i OKFs avdelinger når det gjelder:

Bedret arbeidsmiljø og sikkerhet
Forebygge helseskader og rniljøforstyrrelser fra produkter
Bedret behandling av avfall
Oppnå at måfene i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen nås

Definisjoner

Internkontroll
Systematiske tiltak som skal sikre at OKFs drift planlegges, organiseres og utføres i
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og
sikkerhetslovgivningen.
Henvisning :http://www.lovdata.no/

OKF skal føre eget tilsyn med at krav fastsatt i lov og forskrift overholdes og
internkontrollen er et styringssystem for å sikre at kravene i lov og forskrift oppfylies.

Vernetjenesten

Virksomheten er pålagt å ha vernetjeneste i sine avdelinger(sykehjem) i henhold til:
Arbeidsmiljøloven kapittel 6 og 7 .
Arbeidmiljøutvalg og utvalgets oppgaver §§7-1,7-3,7-4
Bedriftshelsetjeneste § 3-3
Verneombud og verneombudets oppgaver §§ 6-1,6-2,6-3,6-5

System for helse, miljø og sikkerhet
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1.3 ORGANISERING OG ANSVAR FOR HMS ARBEIDET

Det systematiske HMS-arbeidet er et arbeidsgiveransvar. Øverste arbeidsgiver i OKF
er direktøren og derfra er arbeidsgiveransvaret delegert ut i linjen til den enkelte
institusjonssjef, avdelingsleder. Avdelingsleder er altså "arbeidsgiver" i sin avdeling
og i sitt verneområde. Arbeidsgiver er ansvarlig for å planlegge, tilrettelegge og
gjennomføre helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Leder av verneområdet  har ansvar for å gjøre kravene kjent og påse at
arbeidstakernes arbeid planlegges og utføres i samsvar med krav og regler.

Inndeling av verneområdene:  Er avgrenset (avdelinger) ikke større enn at
verneombudene har full oversikt til å ivareta sine oppgaver. ( vediegg
verneområder)

Direktør:  Har ansvar for at lover at forskrifter oppfylles.
Institusjonssjef: Har delegert ansvar for sine institusjoner.
Avdelingsledere:  Har delegert ansvar for at aktuelle lover og forskrifter

innenfor sin avdeling/enhet.
HMS-  håndboken finnes i alle verneområder/avdelinger.

Eksterne myndigheter:  Har overordnet ansvar for sine områder.
Arbeidstilsynet
Brann og redningsetaten
Hafslund el-sikkerhet
Fylkesmannens miljøavdeling

HMS-arbeidet skal gjennomføres sammen med plassverneombudene og
arbeidstakerne. Arbeidstakeren har ansvaret for å gjøre seg kjent med og overholde
de lover og regler som gjelder og skal medvirke aktivt til å nå målene i det
systematiske HMS-arbeidet i OKF og ha god oversikt over verneområdene.

1.4 NÆRMERE OM VERNEOMBUDET

Hovedverneombud:  OKF er organisert med ett hovedverneombud for hele OKF
samt ett plassverneombud i hvert verneområde (avdeling). Hovedverneombud
utpekes av de ansattes organisasjoner og plassverneombud velges av og blant de
ansatte ved avdelingen. Hovedverneombud har fast plass i AMU.
Verneombudet er arbeidstakernes representant i verne- og miljøspørsmål og skal
etter aml § 6-2 "ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
Verneombudet skal påse at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet
blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd
er ivaretatt i samsvar med loven». Verneombudet har rett til den tid som er
nødvendig for å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.
Valg av hovedvernombud:
Hovedvernombudet velges/utpekes av de ansattes organisasjoner.
Hovedvernombudet velges/utpekes for 2 år.
Hovedverneombudet skal samordne plassverneombudenes virksomhet og være
medlem av arbeidsmiljøutvalget. Hovedverneombudet er representant for alle
ansatte i OKF, inkl. lederne. Hovedoppgaven er å ivareta arbeidstakernes interesser i
det daglige arbeidsmiljøet (psykososialt/fysisk).

System for helse, miljø og sikkerhet
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1.11 BEDRIFTSHELSETJENESTE

Virksomheten avtaler bedriftshelsetjeneste til sine avdelinger. Hvor målet er å
forebygge og bedre helsen til de annsatte.
BHT er avtalt med 


Behov for BHT avtales med avdelingsleder, personal avdelingen.

1112 INTERNKONTROLL

Direktøren skal sørge for at det innføres og utØves internkontroll i OKF sine
avdelinger i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Intern kontrollen skal:
Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som
gjelder for OKFs virksomhet er tilgjengelige, og ha oversikt over de krav som er
av viktighet for virksomheten.
Sørge for at arbeldstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om
endringer.
Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring
utnyttes.
Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet på bakgrunn av gjennomførte
vernerunder.
Ha oversikt over OKFs organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er fordelt.
Kartlegge evt. farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt
utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav
fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Foreta systematiske vernerunder for å sikre at internkontrollen fungerer som
forutsatt.

1,13 OKFs HINS-SYSTEM

OKFs HMS-system er tilpasset foretakets aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
Alle internavdelinger og plassverneombud skal ha OKFs HMS- perm tilgjengelig.
HMS-permen skal brukes sammen med " Kvalitetsystemet for OKF" og er en
underordnet del av dette.
Avdelingsleder skal gjøre alle nyansatte kjent med HMS-permens innhold og hvor
den er å finne.

1114 REVISJON AV OKFs HMS-SYSTEM

Direktøren I OKF er øverste systemansvarlig for vedlikehold av HMS-permen.
Revisjon av HMS-permen gjØres årlig av AMU.

System for helse, miljø og sikkerhet
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OKF har utarbeidet et skriftlig revisjonssystem som viser at arbeidet innenfor helse-,
miljø- og sikkerhet blir fulgt opp og gjennomført.

Stikkord for revisjonen er:
Er lover, forskrifter og regler tilgjengelige?
Er det tilstrekkelig kunnskaper om HMS?
Er det lagt til rette for medvirkning fra de ansatte?
Foretas det arbeidsmiljøkartlegging og risikovurdering?
Blir det laget tiltaksplan for den enkelte internavdeling for å rette
opp og forebygge avvik?
Foretas det revisjon?

1.15 STRUKTUREN I HMS-ARBEIDET I OSLO KOMMUNE

Kompetansen innenfor HMS-lovgivningen er delegert fra bystyret til byrådet. Dette
innebærer at byrådet har fått delegert ansvaret for å innføre og utøve internkontroll i
overensstemmelse med kravene i lovgivningen på HMS-området. I samsvar med
lovgivningen er det opprettet et sentralt verneombud I Oslo kommune og dette skal
forholde seg til byrådsavdeling for finans og utvikling og rapporterer til byråden for
finans og utvikling. BLa. skal sentralt hovedverneombud rapportere til byråden om
lokalt hovedvernombud får den tid de trenger til å gjennomføre sine verv. Sentralt
hovedverneombud kan henvende seg til alle virksomheter i kommunen.

OKF er underlagt lovgivningen på HMS-området, men er utenfor den generelle
delegasjonsrekken i Oslo kommune. Dette innebærer at styret i foretaket har et
direkte ansvar og en direkte myndighet til å innføre og utøve internkontroll i
overensstemmelse med kravene i HMS-lovgivningen. Byrådet har likevel et
overordnet ansvar for foretaket.

Lokalt AMU skal rapportere årlig til sentralt AMU (SAMU) og rapportene skal samlet
forelegges byrådet. OKF skal rapportere om HMS-forhold i tilknytning til årsberetning
og evt. oftere hvis overordnet myndighet pålegger dette. Innholdet i rapporteringen
fastsettes gjennom rundskriv fra byrådet.

1.16 VARSEL FRA ANSATTE OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Fra 01.01.2007 gir aml § 2-4 arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i
virksomheten. Arbeidstakers framgangsmåte ved varslingen, skal være forsvarlig.
Varsleren kan velge å varsle anonymt, den det varsles om vil normalt ha partsinnsyn
i det som er varslet og må vernes særskilt mot å være utsatt for skittkasting, hevn
bakvaskelser, sverting eller lignende.
Kritikkverdige forhold kan være:

Lovbrudd, så som korrupsjon efier økonomiske
misligheter
Fare for pasienters liv og helse
Farlige produkter eller helseskadelig arbeidsmiljø
Brudd på kommunens etiske regler

System for helse, miljø og sikkerhet
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Fra samme tidspunkt skal arbeidsgiver med hjemmel i aml.§ 3-6, i tilknytning til det
systematiske HMS-arbeidet, lage rutiner og sette i verk tiltak som legger til rette for
slik intern varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten.

I rundskriv 11/2007 instruerer byrådet virksomhetslederne til å opprette ett lokalt
varslingsmottak i sin virksomhet. Dette varslingsmottaket skal motta, registrere og
følge opp varslene om kritikkverdige forhold fra ansatte, senere også trolig fra
brukere, leverandører og publikum for øvrig.

Etter at varselet er mottatt, skal virksomhetsleder undersøke, vurdere og beslutte
den videre behandlingen av saken. Er varselet fra en ansatt og berører HMS-
området, skal saken behandles gjennom HMS-systemet. Dreier varselet seg derimot
om korrupsjon eller økonomiske misligheter, kan det være en personalsak inklusive
politianmeldelse og da er det reglene for slike som kommer til anvendelse,

Gjengjeldelse mot ansatt som varsler i medhold av aml §2-4, er forbudt med
hjemmel i aml. § 2-5 forbudt.

Alle varsler skal vurderes, men det er virksomhetsleder som avgjør hvordan. Hvis
varselet gjelder virksomhetsleder selv, skal varselet behandles av overordnet nivå.

1.17 Personalhåndbok for Oslo kommune

Ansatte har tilgang til "Personalhåndboka for Oslo kommune" på kommunens
intranett "Personalhåndboka for Oslo  kommune" inneholder for tiden følgende
kapitler:

Kap.1: Kommunen som arbeidsgiver
Kap.2: Forhandlingssystemet
Kap.3: Ansettelse, arbeidsavtale, overtallighet, opphør av

arbeidsforhold, disiplinære reaksjoner, oppsigelses-
vern, konkurranseutsetting, virksomhetsoverdrageise

Kap.4: Arbeidstid
Kap.5: Lønn, godtgjørelse, pensjon
Kap.6: Ferie, sykdom, yrkesskade, permisjoner,

forsikringsordningene
Kap.7: Arbeidsmiljørelaterte spørsmål
Kap.8: Personalutvikling, effektivisering/omstilling
Kap.9: Personalforvaltning„ diverse bestemmelser
Kap.10:Lover, forskrifter, avtaler, reglementer, m.v.

Personalreglementet for Oslo kommune gjelder for alle ansatte i KKF, såvel
fagorganiserte som uorganiserte. Personalreglementet gir retningslinjer for
ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, permisjoner, retningslinjer ved økonomiske
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misligheter, oppsigelse, avskjed/suspensjon, personalmessige forføyninger,
overføring/omplassering til annet lønnet arbeid

1,18 PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE

Personalreglementet vedtas og endres av byrådet. Personalreglernentet gjelder for
alle arbeidstakere i Oslo kommune. Personalreglementet finnes på Oslo kommunes
intranett.

Personalreglementet definerer bl.a. følgende:
ansettelser (§4)
skriftlig arbeidsavtale (§5)
generelle og spesielle ansettelsesvilkår (§§6-7)
permisjon (§8)
straffbare forhold/misligheter, oppsigelse og avskjed (§§9-11)
skriftlig tjenestepåtale (§12)
omplassering til annet arbeld (13)
annet arbeid eller verv (§14)
begrensning i adgangen til å kunne ta inn tidligere ansatte
som konsulenter (karantenetid 1 år) (§15)
forbud mot gaver m.m. i tjenesten (§16)
etiske regler (§17)
førtidspensjonering (§18)
aldersgrenser og fratreden ved oppnådd aldersgrense (§19)

1,19 ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I OSLO KOMMUNE

Alle ansatte i OKF plikter å sette seg inn i de etiske retningslinjene som gjelder for
ansatte i Oslo kommune. Som ansatte har vi et selvstendig etisk ansvar for egne
tjenestehandlinger og skal derfor ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk praksis.

1.20 DOKUMENT nr, 24

Dokument 24 er Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune
og arbeidstakerorganisasjonene.
Dokument nr. 24 omfatter følgende avtaler:

Hovedavtale
Avtale om medbestemmelse/medinnflytelse
Avtale om kontaktutvalg
Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker
Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune
Avtale om fastlønnede tillitsvalgte
Opplærings- og utviklingsavtalen
Rammeavtale om effektivisering og omstilling
Rammeavtale om likestilling
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10. Avtale om omplassering av overtallige,

1.21 DOKUMENT nr. 25

Dokument 25 er Oslo kommunes overenskomst med arbeidstakerorganisasjonene
angående lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i OKF.

Overenskomsten inneholder fellesbestemmelser, generelle særbestemmelser,
særbestemmelser og etatsvise bestemmelser.

Overenskomsten gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold
med en på forhånd fastsatt arbeidstid pr. uke.

Overenskomsten inneholder regler om ansettelse og oppsigelse, ferie, ytelser under
sykefravær, svangerskap eller omsorgspermisjon, arbeidstid, ytelser ved dødsfall,
lønn, disiplinære forføyninger m.m.

1.22 TURNUSPLANER

Når ansatte utfører arbeidet til forskjellige tider, skal det lages en arbeidsplan jfr.
AML§10-3.

Arbeidsgiver har ansvaret for at en turnus blir laget.

En turnusplan skal utarbeides og gjelder for det enkelte tjenestested
(internavdeling).

1.23 FASER I TURNUSARBEIDET

For en eksisterende turnus er det tre måneders oppsigelsestid.

På et tidligst mulig tidspunkt etter oppsigelse, skal arbeidsgiver ta sine medarbeidere
og evt. deres tillitsvalgte med på råd i arbeidet med forslaget til den nye turnusen.

Innen to mnd fra oppsigelsen av eksisterende turnus, skal ny turnus foreligge som
skriftlig forslag. Dette nye forslaget skal da være forelagt og foreløpig godkjent av
tillitsvalgte. Den nye turnusen forevises så de ansatte for uttalelse ved at den henges
opp på avdelingen.

De ansatte kan nå i løpet av en mnd (den siste av de tre oppsigelsesmånedene for
turnus, (j.fr. innledningsvis)), komme med ønsker, synspunkter, forslag til mindre
rettinger, og bemerkninger til det nye turnusforslaget.
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Arbeidsgiver skal uten ugrunnet opphold vurdere de merknader som er kommet i
"høringsmåneden". Så iverksettes den nye turnusen med en prøvetid lik turnusens
lengde (eksempelvis seks uker).

Ved utløpet av den nye turnusens prøvetid, skal turnusforslaget være evaluert og
godkjent av arbeidsgiver og tillitsvalgte for de av de ansatte som inngår i turnusen.
Da skal det også inngås en protokoll mellom partene som viser at det er enighet om
turnusen og som viser hvilke prinsipper som turnusen bygger på, j.fr.
Arbeidsmiljøloven Kap. 10.

1.24 BYGGESAKER OG ELLER ENDREDE ARBEIDSPLASSER

Arbeidsgiver har en undersøkelsesplikt om kravene i arbeidsmiljøloven blir fulgt i
planleggingen av nye eller endrede arbeidsplasser

Hovedverneombudet og verneombudet skal kontaktes og saken skal drøftes når det
er snakk om endring eller flytting av arbeidsplasser.
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Verneområder i OKF

Verneområde Institus-onss-ef Verneombud/vara Telefon

13
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Hovedverneombud:

Arbeidsmiljoutvalg (AMU)

Arbeids iver/navn Arbeidstaker/navn Arbeidssted/avd. Telefon

Akan utvalget

Navn Arbeidssted/avd Telefon

Attføringsutvalget

Navn Arbeidssted/avd Telefon
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2. MÅL FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

2.1 For OKF betyr helse, miljø og sikkerhetsarbeid

22 Tiltaksplaner og budsjetter

Vedlegglog 2: Organisasjonskart

Vedlegg 3 Skjema for hjemmelsoversikt
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Osio kommune
Omsorg Osio KF

2 MÅL FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Våre aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig,
organisert og sikker måte, slik at menneskers liv og
helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier
ivaretas og ikke påføres skade

For å nå målet vil vi;

gjennom systematisk arbeid fremme et arbeidsmiljø som gir rom
for personlig utvikling, trivsel og trygghet i utførelsen av de
arbeidsoppgaver medarbeidere gjør i virksomhetens tjeneste

Virksomheten skal arbeide for å utvikle et fysisk og psykososialt
arbeidsmilj» som gir de ansatte trygghet og trivsel i hverdagen.
Det skal gis rom for og stimuleres til personllg utvikling, samarbeid
og fellesskap

2.1 FOR OKF BETYR HELSE, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID
FØLGENDE:

HMS-arbeidet har sin forankring i "Kvalitetssystemet".

I OKF er vernerunden i HMS-systemet den viktigste dokumentasjon for
forbedring av arbeidsmiljøet.

Alle ledere skal fokusere på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som en del av
sitt daglige lederansvar.

Alle ansatte skal gjøre seg kjente med og overholde de lover og regler som
gjelder. De ansatte skal medvirke aktivt i å nå målene i det systematiske HMS-
arbeidet.

HMS-arbeidet skal gjøres til et positivt arbeid. Et godt arbeidsmiljø er et gode
for alle ansatte og lønnsomt for virksomheten.

Oppdatert 2012



• Godt HMS arbeid vil fremme god service og fornøyde kunder/beboere og
ansatte.

Den enkelte internavdeling skal systematisk sikre og dokumentere at dens aktiviteter
utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

2.2 TILTAKSPLANER OG BUDSIETTER

De årlige budsjetter skal reflektere utbedring av de funn som vernerundene
dokumenterer.

MÅLSTYRING I PRAKSIS:

Skal sikre medbestemmelse og effektiv gjennomføring av HMS tiltak.
Det velges et hovedverneombud for institusjonen og et verneombud i alle
avdelinger.
Alle ledere og verneombud får opplæring i HMS arbeid.
Hms spørsmål taes opp med alie ansatte i medarbeider samtaler.
HMS runde 2g per år, hvor fysisk og psykiske behov kartlegges.
Hver avdeling lager sin tiltaksplan
Mnd møter mellom verneombud og avdelingsleder.
Hms saker taes opp på personalmøter
Etter vernerundene: Felles samling. Avdelingene presenterer sine tiltaksplaner,
evaluering og nye behov.
Det lages grupper sammensatt på tvers av avdelingene som prioriterer de
avdelingsvise ønsker og behov.
Prioriteringen presenteres og det gjøres etter en avstemning på tiltakene
innen for vedtatt budsjett.
Tiltakene presenteres og implementeres i den enkelte avdeling.

Vedlegg: i Organisasjonskart
Vedlegg: 2 Hjemmelsoversikt
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Oslo kommune
Ornsorg Oslo KF

INNHOLD

3. OPPFØLGING AV HELSE, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

	

3.1 Interne kontrollrutiner — Prosedyrer Avvik

	

3.2 Vernerunden en kartlegging av arbeidsmiljøet

	

3.3 Aktivitet
3.4 Bruk av sykefraværsstatistikk og sykefraværsoppfølging i HMS arbeidet
3.5 Bruk av medarbeidersamtaler/ledersamtaler i HMS arbeidet

	

3.6 Rutine for utarbeidelse av dokumentasjonsliste og tiltaksplan

	

3.7 Awiksbehandling og tiltak

	

3.8 Risiko og sårbarhetsanalyse
3.9 Vedlegg Skjemaer 1-9
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3. OPPFØLGING AV HELSE-, MIL3Ø- OG SIKKERHETSARBEIDET

311 INTERNE KONTROLLRUTINER - PROSEDYRER - AVVIK

Vi har bygd opp HMS systemet slik at rutiner, prosedyrer, tiltak og avviksbehandling
skal gjøre samarbeidet med leder og verneombudet hensiktsmessig og oversiktlig.
Tiltakene i foretaket / avdelingene skal være et resultat av tildelte rammer, tidligere
kartlegginger, avvik, ønsker og behov.
Alle avdelinger/ansatte i OKF har ansvar for å sikre at Helse Miljø og Sikkerhet følges
etter gjeldende lovverk.

HMS- område/aktiviteter:  Leder for verneområdet skal i samarbeid med
verneombud foreta vurderinger, gjennomføre tiltak og planlegge tiltak.
HMS aktiviteter viser en generell oversikt over områder/aktiviteter innenfor HMS,
retningslinjer, ansvar og lover og forskrifter.

Vernerunder:  Foreta systematiske vernerunder for å sikre at internkontrollen
fungerer, kartlegge problemer, vurdere risiko og utarbeide tilhørende planer.
2 ganger pr år.

HMS hjulet/tiltaksplaner  :Skal fungere som et styringsverktøy og være kjent for
alle ansatte med tidsfrister. Det skal være  en  overordnet handlingsplan for
virksomheten og  en  i hver avdeling/verneområde.

MND, møter med leder og verneombud:  Skal sikre et nært samarbeid mellom
leder og verneombudet slik at arbeidet blir fulgt opp og prioritert.

Personalmøter:  Det settes av tid på personalmøtene til verneombud for å ta opp
HMS-saker. Tiltaket skal fremme en prioritering av HMS og bidra til et nærere
samarbeid med den enkelte ansatte.

Årsrapport:  Verneombud og leder i hvert verneområde utarbeider en årsstatus for
sitt område.

Avviksbehandling og tiltak:  Skal sikre at forskrifter og lovverket blir fulgt,
forebygge nye avvik og uønskede hendelser.
Avviksmeldingen skal inneholde hvem som har behandlet den, rapportering,
vurdering og tiltak.

Risikoanalyse:  Vurdere risiko og sårbarhet. For å fokusere på sannsynlighet og
konsekvenser. Iverksette " sannsynlighetsreduserende tiltak"

Tilstrekkelig og kompetent personale:  (ref: kap 5)

System for helse, miljø og sikkerhet 2010



Bruk av sykefraværsstatistikk:  Ledere rapporterer mnd om sykefravær i sine
vemeområder. Sykefraværet kan være en av indikatorene for måling av
arbeidsmiljøet. OKF skal legge til rette for et godt og positivt arbeidsmiljø.(kap 4)

Medarbeidersamtale/ledersamtale:  Skal være et verktøy som muliggjør
planlegging og gjensidig informasjon. Bidra til motivasjon og samarbeid. (kap 5)

Ansatte undersøkelser: Årlige  ansatte undersøkelser skal bidra til å kartlegge
forhofd får å få en overskt over positive og negative sider med arbeidsmiljøet.
Samt bidra til kartlegging for forbedringer.(kap 4)

System for helse, miljø og sikkerhet
OKF — 2012
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3.2 VERNERUNDEN - EN KARTLEGGING AV ARBEIDSMIUØET

VERNERUNDEN
HENSIKT:  Systematiske vernerunder skal bidra til å nå mål: Kartlegge
arbeidsforhold og tryggere arbeidsmiljø.
ANSVAR:  Direktøren/Institusjonssjef er øverste ansvarlig for at vernerunder
gjennomføres og rapporteres. Det utarbeides en overordnet tiltaksplan og
tiltaksplaner i internavdelingene. Avdelingslederne er ansvarlige for tiltaksplanenes
innhold og for at de følges opp og gjennomføres innen fastsatt tid.
DEFINISMNER

Formøte:  Før vernerundene skal det være et avdelingsmøte, slik at alle ansatte er
orientert og informerte om hva som er hensikten med den forestående vernerunden.
Status for meldte avvik og for tiltaksplanene fra forrige vernerunde, skal gjennomgås
i dette formøtet, slik at en kan se også de lengre linjene i det systematiske arbeidet.
Vernerunde:Vernerunde  er betegnelsen på den systematiske, halvårlige
kartleggingen av det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet i alle OKFs
internavdelinger. Vernerundene gjennomføres pr. 01.02og 31.09 av avdelingsleder
og pfassverneombud. Verne rundens "Dokumentasjonsliste" er grunnlaget for å
iverksette avviksutbedring/ forbedringsarbeid i OKF innen helse, miljø og sikkerhet.
"Dokumentasjonslisten" skal gi oversikt over hva i arbeidsmiljøet som er forbedret
siden forrige vernerunde og hvilke avvik som nå er funnet. "Dokumentasjonslisten"
sendes Institusjonssjefen. Neste skritt i vernerunclen er at avdelingsleder og
plassverneombud, i samarbeid, setter opp en tiltaksplan for  selvå  rette på det som
er avdekket. Tiltaksplanen skal altså vise hvilke saker avdelingsleder og
plassverneombud se/vønsker å prioritere å jobbe med, forslag til løsning og frist for
gjennomføringen. Tiltaksplanen skal være realistisk og gjennomførbar for
avdelingsleder/ internavdelingens ansatte og i tråd med den årlige overordnede
tiltaksplan /HMS hjulet. Tiltaksplanene presenteres på felles samling med alle ledere,
plassverneombud og hovedverneombud og tiltaksplanen justeres i forhold til
prioriterte oppgaver.
3.3 Kartlegging ved hjelp av vernerunde

Nr. Aktivitet:
Vernerunde gjennomføres årlig pr. 01.02 og

r.31.09 r år i verneområdet.
Vernerunden gjennomføres i h.h.t.
"Dokumentasjonsliste" og rapporteres til
Institus'onss'efen
Funnene fra vernerunden analyseres av
avdelingsleder og plassverneombud og disse
utarbeider et forsla til "Tiltaks lan
Felles samling med alle ledere og verneombud
Evaluering og prioritering av tiltak.
Tiltaks laner HMS h'ulet
Institusjonssjefen vedtar prioriteringer innen
vedtatt budsjett eller oversender anmodning til
direktøren om gjennomføring av tiltak til
o drags iver eller Omsor sb Oslo KF.

System for helse, miljø og sikkerhet
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Ansvarli /utføres av:
Avdelingsleder sammen med plassverneombud
i samarbeid med avdelin ens ansatte

Avdelingsleder sammen med plassverneombud

Avdelin sleder og lassverneombud
Avdelingsleder, verneombud,
hovedverneombud

Direktøren
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3.4. Bruk av sykefraværsstatistikk og sykefraværsoppfølging i
HMS-arbeidet

Nr. Aktivitet: Ansvarli Jutføres av:
Sykefraværsstatistikk legges fram for Institusjonssjefen
avdelin sleder o hovedverneombud månedli .

2 Ut fra statistikken skal avdelingsleder evt.
utarbeide tiltak for å redusere sykefraværet. Avdelingsleder
Tiltak som går utover den enkelte
avdelin sleders fullmakter behandles i lin'en.
Sykefravær som skyldes forhold ved
internavdelingen, må fanges opp og forsøkes Avdelingsleder
løst »ennom "Tiltaks lanen".

4 Sykefraværsstatistikk legges fram for AMU Institusjonssjefen.
hvert halvår.

(kap.4. sykefraværsoppfølging med vedlegg)

3.5 Bruk av medarbeidersamtalernedersamtaler i HMS-
arbeidet

Medarbeidersamtalen er en avtalefestet samtale i Oslo Kommune som er en del av
personalansvaret til arbeidsgiver. Samtalen skal avholdes en gang i året.

Nr, Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
1 Arbeidsmiljømessige forhold skal inngå i Avdelingsleder og overordnet leder

ledersamtaler/medarbeidersamtaler.
2 Det skal dokumenteres i samtaleskjemaet hva Avdelingsleder/overordnet leder

som forventes i forhold til arbeidsmiFøet.
3 Arbeidsmiljømessige forhold som kommer fram

gjennom medarbeidersamtalene, skal forsøkes Avdelingsleder
, I t ojennom "Tiltaksplanen".
(kap 4.12 og (kap 3...=} 1,4odarbPidersamtalen, 5.5 Ledersamtalen prosedyre med
vedlegg )

System for helse, miljø og sikkerhet
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3.6 RUTINE FOR UTARBEIDELSE "DOKUMENTAS3ONSLISTE"
OG "TILTAKSPLAN"

HMS -arbeidets funksjon er å tenke  systematisk og langsiktig.  Det viktigste
prioriteres først og det er det systematiske arbeidet over tid som gir
forbedringsresultater i arbeidsmiljøet ved internavdelingen.

NB! Før ny dokumentasjonsliste og tiltaksplan utarbeides, skal avdelingsleder og
plassverneombud sammen oppsummere status for oppfølgingen av forrige
"Dokumentasjonsliste" og forrige "Tiltaksplan" og evt. andre avvik som er prøvd
utbedret.

"Dokumentasjonslisten" skal fange opp det som vernerunden finner og som vurderes
som avvik i forhold til hvordan det skulle ha vært i internavdelingen. Er "ting"
tilfredsstillende og ikke har noe avvik, krysser en av med for eksempel "OK",
"tilfredsstillende" eller "i orden" etc. Det skal altså ikke skrives lange beskrivelser om
alt og alle ting og som attpåtil er I orden.

'Tiltaksplanen" skal prioritere handlinger som avdelingen selv vurderer som
nødvendig for å bedre internavdelingen psykososialt eller fysisk ut fra de  avvik/funn
som framkom i vernerunden. Tiltaksplanen må altså stå i forhold til hva som er
dokumenterte avvik i selve "Dokumentasjonslisten" slik avdelingsleder /
plassverneambud har vurdert det.

Internavdelingens tiltaksplan settes altså som hovedregel opp på bakgrunn av
dokumenterte funn/avvik ved vernerunden. Avvikene kan underbygges av annen
dokumentasjon, eksempelvis med internavdelingens sykefraværsprosent,
overtidsbruk, tilbakemeldinger gjennom medarbeldersamtaler, klager på
tjenesteleveransen, funn i kvalitetsrevisjoner eller lignende.

Tiltaksplanen skal vise hvordan  avdelingsledersom  arbeidsgiver tenker å arbeide
med utbedringen av avvikene og dermed fremme helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i
perioden fram tfl neste vernerunde. Tiltaksplanen skal utarbeides sammen med
plassverneombudet, men kan med fordel involvere medarbeiderne mest mulig.

Tiltaksplanen skal beskrive:
Beskrive avviket som er funnet på vernerunden helt konkret.
Beskrive konkret hvordan avviket skal utbedres (selve tiltaket/botemidlet).
Beskrive konkret hva avdelingsleder skal gjøre for å få gjennomført tiltaket samt
fristen for gjennomføringen (handlingen).

Det er,viktig at tiltaksplanen er gjennomførbar og at det er satt realistiske tidsfrister
for gjennomføring. Derfor bør antall tiltak prioriteres strengt og ikke overskride tre.

"Vurderingsliste for leder" skal følge med "Dokumentasjonsliste" og "Tiltaksplan" fra
internavdelingen/verneområdet når vernerunden rapporteres til direktøren.

System for helse, miljø og sikkerhet
OKF 2012
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3.7 Avviksbehandling og tiltak

Awiksbehandling har som formål å sikre at brudd på lover og forskrifter følges opp,
forebygge skader og uønskede hendelser. Avviksprosedyren inneholder rapportering,
vurdering og tiltak. Det skal oppbevares kopi av alle avvik/avviksbehandling i (egen
avviksperm)
Eksempler på avvik kan være:

Skader og ulykker
Forhold knyttet til arbeidsmiljøet
Forhold knyttet til sykefravær
Tekniske feil og mangler (avvik kvalitetssystemet)
Feil og mangler i prosedyrer m.m.

Ansvar:  Leder for verneområdethar ansvar for å behandle avvik innen sitt
ansvarsområde og iverksette tiltak. Avvik som de ikke selv kan løse rapporteres
videre
Institusjonssjef, direktørhar ansvar for å behande /lukke avvik innen sitt
ansvarsområde.
Verneombudetskal delta i avviksbehandlingen sammen med leder i verneområdet.

Kartlegging av årsak:  Det kan være mange årsaker til avvik og det er derfor viktig
å identifisere årsakene til hendelsene. Noen av disse årsakene kan være, teknisk
svikt, manglende opplæring og rutiner, uklare ansvarsforhold, dårlig psykososialt
arbeldsmiljø.
Behandling av avvik:  Leder for verneområdet skal i samarbeid med verneombud
foreta vurderinger, gjennomføre tiltak og planlegge tiltak.
Nødvendige strakstiltak iverksettes.
Er det nødvendig med varige og omfattende endringer, skal det legges en plan for
gjennom føring av tiltakene gjennom (Vernerunde, HMS jul, tiltaksplan)
Er awiket av en slik karakter at det må rapporteres sendes kopi tjenestevei
underskrevet av leder og verneombudet.

System for hefse, miljø og sikkerhet
OKF — 2012

Side 6



3.8 Risiko og sårbarhetsanalyse
Når vi skal vurdere risiko og sårbarhet i virksomheten, vH vi fokusere på både
sannsynlighet og konsekvenser.
For å oppnå et mest mulig akseptabelt risiko og sårbarhetsnivå, vil vi iverksette
sannsynlighetsreduserende tiltak/ forebyggende tiltak.
Utarbeidelse av risikoanalyse. (vedIegg)
Forsla til arbeidsmetode.

Beskriv arbeidssituasjonen

Hva kan gå galt?
Skjer det sjelden eller ofte?
Er det ufarli eller farli ?

2, Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Forebyggende
tiltak

Hvordan redusere konsekvensene dersom noe likevel skulle Tiltak
sk*e?
Kan risiko og sårbarhet sies å være på et akseptabelt nivå

Hvis ja- forsett som nå.
Hvis nei se nøyere på selve arbeidssituasjonen om hva
som eventuelt gå galt.
Vurcler de foreb ende tiltak.

Risikofylte arbeidsoperasjoner  skal utføres i henhold til gjeldende lover og
forskrifter samt fastsatte rutiner
Opplæring og øvelse
Nyansatte, studenter og øvrig ansatte skal ha krav på opplæring og øvelse
risikofylte arbeidsoperasjoner.
Nødvendig og tilstrekkelig verneutstyr.
Nødvendig og tilstrekkelig verneutstyr skal være tilgjengelig for ansatte, HMS-
ansvarlig og leder har ansvar for at verneutstyret blir brukt forskriftsmessig.
Krisehåndtering
Virksomheten skal sørge for at beredskapsplan er tilgjengelig for alle ansatte.

3.9 SIOEMAER
I OKF skal følgende skjemaer brukes i det systematiske arbeidsmiljøarbeidet:

Vedlegg 1: HMS -områder/aktiviteter
Vedlegg 2: Virksomhetens årshjul
Vedlegg 3: Aktivitetsplan/ tiltaksplan for HMS.
Vedlegg 4: MND møter leder og verneombud
Vedlegg 5: Årlig rapportering av HMS.
Vedlegg 6: Vernerunden, vurderingsliste for HMS i verneområdet
Vedlegg 7: Awiksskjema
Vedlegg 8: Hjelpeskjema for risikoanalyse
Vedlegg 9: Kartlegging av HMS og brannvern

System for helse, miljø og sikkerhet
OKF — 2012
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HMS-OMRADE / AKTIVITETER

HMS-opplæring

Sørge for at verneombud og leder
har mottatt grunnopplæring i
arbeidsmiIjø av minst 40-timers
varighet

Sørge for at ansatte har fått
opplæring ift de spesifikke
arbeidsmiljø- og helserisiko de er
eksponert for, og i bruk av
verneutstyr/hjelpemidler

Ansvar RetningslinjerLov
og skjemaforskrift

Direktør
Institusjonssjef

Avdelingsleder

Forskrift

AML Q -1 


Vernerunder

Gjennomføre vernerunde og
gjennomføre tiltak for å utbedre
rnangler/avvik

Verneombud
Leder i sitt verneornråde skiema Internkontroll

forskriften

Endring, ornstifling og nedbemanning

,crede arbeidsmiljøkonsekvenser
yed endringer/omstillinger før disse
blir besluttet

Direktør AML §3-1

'Inkluderende arbeidsliv (IA)

Ha oversikt over muligheter for
tilrettelagt arbeid i driftsenheten

Legge til rette for alternativt arbeid
Leder i sitt verneområde

for gravide

Oppfølging av/tilrettelegging for
arbeidstakere med redusert Leder i sitt verneområde
arbeldsevne

Institusjonssjef IA-rutiner

IA-rutiner

IA-rutiner

Forskrift

AML §4-6

Psykososialt arbeidsmiljø (menneske og organisasjon)

Leder, verneombud og
alle ansatte

Leder, verneombud og
alle ansatte.

AML §4-1

Systematisk forbedringsarbeld med
det psykososiale arbeidsmitjøet

Legge til rette for forebygging og
,!)ehandling av konflikter

(.

.cusforebyggende arbeid

Gjøre kjent ruspolicy og
rusreglement

Oppfølging av ansatte med
rusmiddelmisbruk

Verneutstyr

Vurdere behov for verneutstyr

Kontronere at verneutstyr virker og
blir brukt

Fysisk arbeidsmiljø

Støy, vibrasjoner

Inneklima

Sørge for tilfredsstillende lysforhold

Strålevern

Medisinskteknisk utstyr

Kjemiske stoffer

Akan leder,
personalmøter

Akan, leder I sitt
verneområde

Rusforebyggende
arbeidjskjema

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Institusjonssjef

Avdelingsleder

Forskrift

Forskrift

Forskrift

Veileder

AML §4-4

Forskrift  

Forskrift



HMS-OMRÅDE / AKTIVITETER Ansvar Retningslinjer Lov /
og skjema forskrift

Kartlegge/risikovurdere kjemiske
stoffer, og samle disse i
stoffkartotek

Avdelingsleder Forskrift

Ergonomisk kartlegging og tilrettelegging

ArbeIdsplassen innredes og
utformes på en slik måte at
uheldige fysiske belastninger for
arbeidstakerne unngås

Dataarbeidsplasser er innrettet
henhold til forskrift

AvdelIngsleder

Informere medarbeidere om interne
retningslinjer for databriller

Foreta ergonomiske vurderinger av
Inventar og utstyr før Innkjøp

Yrkesskade og arbeidsrelatert sykdom

r/lelde sykdom ogoskade som kan
skyldes forhold pa arbeidsplassen i Avdelingsleder
henhoId tiI interne retningslinjer

I rMelde stIkkskader/blodsøl i henhold
til intern prosedyre

FølgE opp, risikovurdere, og fjerne
skadefremkailende faktorer

Forebygging og oppfølging av
skader som følge av vold og/eller
trusler

Forskrift

Forskrift

Forskrift

Forskrift

Forskrift

Internt avvikskIema

Meldeskiema NAV AML §5-2

KLP skadeskjema 


AML §5-2

AML §3-1

Informasjon
avviksopofølgiag

AML kapittel 5

Helseovervåkning for risikogrupper

Ha oVersikt over ansatte som skal
ha helseovervåking (registerplikt;
f.eks. nattarbeidere, asbest- og Institusjonssjef AML §3-1
blyeksponerte), og sende endrInger

denne til ArbeidsmIljotjenesten

Byggeaktiviteter/innkjøp

SIkre medvirkning fra
verneombudet og
Arbeidsmiljøutvalget ved aktiviteter
som harrbetydning for
arbeidsmiljøet

Innhente spisskompetanse ved
trehov  for konsekvensvurderinger

Brann/eksplosjon

Lokai branninstruks er utarbeidetInstitusjonssjef

Apne rømningsveier

Elektriske anlegg

Hovedverneombud: AML §6-2

AML §7-2

Forskrift

Brannvern-



loven

Elektriske anlegg og utstyr Eier av bygget Lov

F'orskrifter: fmnes i Arbeidstilsynets publikasjonskatalog. Best.nr 1. Samt veiledningshefter. Lovdata, sentrale
Ebrskrifter:
( Administrasjonen et eksemplar)



HMS-OMRÅDE AKTIVITETERAnsvar

Maskiner og utstyr, transportmidler

Sørge for at bruksanvisninger er
forståelige og på norsk

Sørge for at det er gitt skikkelig
opplæring i praktisk bruk

Foreta nødvendig risikovurdering
Innkjøpsansvarlig

før innkjøp

Sikkerhet (security)

Forebyggende vern mot tyveri

RetningslinjerLov /
og skjemaforskrift

Forskrift

Forskrift

Forskrift

Tilgangskontroll

Data-/informasjonssikkerhet

Retningslinjer for datasikkerhet er
kjent og overholdes

Utslipp og forurensning til vann, grunn, luft, og støy

artlegge evt utslipp, og kontakte
oygg og innkjøp ved behov for
pistand

Avfail og gjenvinning

Sikre at interne sorteringsordninger
fung'erer tilfredsstillende

Sikre at spesialavfaU b4ir håndtert Forurensin s-

tilfredsstillende loven

Biologisk helsefare og smittevern

Informere aktuelle ansatte om
tilbud om vaksinering

Sørge for at ansatte har fått
opplæring og utøver god
håndhygiene (kjøkken, tannhefse
m.m.)

Kartlegge, risikovurdere og ha
(,ersikt over vernetiltak i forhold
\i  biologisk  helsefare

Kontrolltiltak i forhold til Legionella,
MRSA og annen smitte

Institusjonssjef

Forskrift

LegeRetningslinler

Vedlegg. 1

Forskrifter: finnes i Ai:beidsti1synets publikasjonskatalog. Best.nr 1. Samt veiledningshefter. Lovdata, sentrale
forskrifter:
( Administrasjonen et eksemplar)

Forurensin s-

loven 


Institusjonssjef



VIRKSOMHETENS ÅRSHJUL

Eyaluere og rapportere
Utarbeide bandlingsplan
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse
Gjennomføre medarbeidersamtale
Gjennomføre vernerunder
Gjennomføre risikoanalyse
Frayærsrapportering
Iverksette tiltak oppfølging av aktivitets og handlingsplan
IIMS revisjoner
Fast møteplass- leder og verneombud

Hovedaktiviteter og perioder

Januar- februar Evaluere og rapportere

Februar/september Vernerunder

Mars Utarbeide/handlingsplan/aktivitetsplan

jan/mai — sept/nov Medarbeidersamtaler

April Risikoanalyse

Mai/oktober Gjennomfore medarbeiderundersøkelser

September Oppdatere handlingsplan/aktivitetsplan

MND Faste møter leder, verneombud

MND Rapportere om nærvær

Hele året Iverksette tiltak og folge opp
aktiviteter/handlingsplan

Hele året Risikokartlegging etter bebov

Jan: desember Systemrevisjon HMS

Gjennom de ulike aktiviteter skal medarbeidere og verneombud involveres for å sikre at
samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

Vedlegg:2



Aktivitetsplanitiltaksplan for helse, miljø
og sikkerhetsarbeidet

Avdeling:
Leder:
Verneombud:

Dato Beskrivelse av arbeidsmiroforhold Tiltak / losnin Ansvarli Tidsfrist Utfort/dato

Mal for aktivitetsplan (vedlegg 3)
- 1 -



MND MØTER LEDER OG VERNEOMBUD
HELSE-,  MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

Internavdeling:Dato:

Sign. verneombudSign. avdelingsleder

STATUSJANEI KOMMENTAR

1 Når ble "Kvalitetssystemet for OKF"




Dato og hvilke kapitler:




sist gjennomgått med de ansatte?




2 Er vernerunderapporten utarbeidet

sammen med alle ansatte?




3 Stillingsbeskrivelser er inngått med

den enkelte ansatte





4 Gjennomførte
medarbeidersamtaler




Antall

5 Ergonomisk oppfølging





6 Gjennomgang av sykefraværet/
nærværet i avdelingen?





7

8

Er alle skader ført på
skademeldin ssk'ema?
Hvor mange ansatte har aldri MEWAeloi memW Meø .eirJ 11.0.4 Antall:




'ennomgått branno plærin ?





g Russmissbruk (obs!) personvern





10 Positive miljøtiltak





lj Avviks behandling siste mnd.





12 Er turnusplaner gjennomgått og
evaluert siste halvår?





13 Status aktivitetsplan/rshjul





Vedlegg:4



Årlig rapportering av HMS
(sendes Institusjonssjef)

	

Avdelin : Antall medarbeidere:

Arbeidsmiljøkompetanse/oppdatert opplæring:
Antall ledere:
Antall verneombud:
Antall medarbeidere:

Kartlegging — vernerunder
Gj.førte verneründer vår,høst

Kartlegging — meclarbeidersamtaler
Antall/ rosentvis ..førte medarbeidersamtaler:

Kartlegging felles medarbeiderundersøkelse
Antall ..førte "medarbeiderundersøkelse":

Planleggingsmøter/arbeidsmøter HMS
Antall:

Fraværsprosent og attføring (1A)
Fraværsprosent snitt:
Endring av prosent (+/-):
Antall attførin ssaker JA :

Yrkesskader
Antall skader med o uten fravær:

Vold og trussel om vold
Antall saker:

Rusillisbruk (obsl personvern)
Antall saker:

Ergonomisk oppfølging/kurs, opplæring
Antall medarbeidere:

Beskriv positive miljøtiltak iverksatt i avd/enheten:

Beskriv utfordringer

Kommentar til status

Vedle : Enhetens handlin s lan

	

Leder (sign) 	 Dato

Vedlegg: 5 Mal — årlig rapportering



á



VERNERUNDEN

Dato: Avdeling:Avdelingsleder:

Verneonabud:

A F siske forhold B Ps kososiale forhold C Lokaler/renhold D Forebygging
E - Wennomførte undersøkelser kartlecruinaer

Felles JIMS B Anmerkning Forslag til tiltak
beteg-
nelser  Tiltak som ikke er

gjennomfort med
kommentar

Status for avvik 1,11111i
år

Kommentar  til
gjennomforte tiltak
siden siste vernerunde

Arbeidsmiljoet i avd  B
positivi og negalivi

Medmenneskelige
forhold, toleranse,
mobbing

Hvct kan bli bedre

Opplæring.
-internundervisning

fl
-eksterne kurs

-opplæring i intern
avd

-studier/skole

Turnover

Skader

Li Li

1• 



2

Sykeri.avceti IA arbeld
siden,fbrrige
vernerunde.

L_1
Innformasjon
Avdmote hver 14 dag

info deltidsansatte
-infinavier

annet

L;*•
Avdeling.

Spiserom

Garderobefirhold

Toaletter.

Uteareale

ilåndygiene

Avfallshåndiering

Forwehjelpsutstyr

LJre

. ›,1

t

Temperatur.
Trekk.
Fuktighet.
Luftlbrurensning.
ventilasjon

C=I
Status utstyr

Opplcering
Statos bruk av
bjelpemidter

Unodig tungt arbetd
-uheldige arbeids-
stillinger.



- Allmenn belysning.

BELYS-NING

- Plass belysning,

3

Lagring
oppbevaring.

Er disse

Spestalavfall

Status opplcering
Utstyr/mangler
Respela ,for firbud

mot levende lys
Romningsveier
Vedlikehold av utstyr
Brannvernapparater

LI

em
Skadelige produkter
binkjapsrutiner

PRODUKTKONTROLL



Bedriftskultur
2.IK-mat

Brteken ag
opplæring av
hjelpemidler

Sykefrawer
Opplcer)ngsbehav
Medarbeider tts.
Annel

UNDERSØKELSER

Ser dere behov.for
undersokelser i
avdelingen

Tilliec,osnotater til denne vernerunden
(A) - Fysiske forhold (8)- Psykososialelbrhold (C) Lokaler/renhold (D) Forebygging (E) Gjennoinforte
undersokelser kartlegginger

A vdelingsleder VerneombudAndre

Vedlegg: 6

4



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

AVIIIKSSKJEMA

Del 1 av 2 (fylles ut av den som melder awiket og sendes nærmeste leder ved egen avdeling)

Eventuelt hendelsessted

Awiket gleder (kryss av)

LII Pleie / undersøkelse / behandling

Li HMS, ArbehismHjø, Brannsikkerhet osv

Li Næringsmidler

Hendelsesdato og tidspunkt

Li Informasjonssikkerhet

Legemidler

Li Annet

LII Medisinskteknisk utstyr. NIB! Kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
tlf 33 41 25 00, ved hendelser med elektromedisinsk utstyr og fylle ut skjema på
htt : meldesk'ema.shdir.no #veilednin

Kort beskrivelse av avvik / uønsket hendelse:

øyeblikkelige gjennomførte tiltak:

Beskrive kort mulig årsak til avvik / uønsket hendelse:

Forslag til tiltak som kan forhindre av avvik / uønsket hendelse skjer igjen:

System for helse, miljø og sikkerhet
OKF — 2012



Avviksskjema (forts)
Del 2 av 2 (fylles ut av nærmeste leder)

Avviksnummer:

Planlagte og / eller igangsatte korrigerende tiltak (både strakstiltak og andre)

For HMS: Avvik behandlet i AMU Dato:

Gjennomførte korrigerende tiltak:

Dato: Navn:
Tilbakemelding / kopi sendt til melder innen 3 uker

Dato: Navn:
For HMS: Avvik videresendt dato: Avvik lukket dato:

System for helse, miljø og sikkerhet
OKF — 2012



Risikoanalyse vedrørende
Sykehjem:
Tilstede:

Sannsynlighet Konsekvens Produkt Prioritet

3 3

OEDGDGEDEG

EiDflDDE n

D G G n

DGEGG EDDGE1

n

EEDG EGLIDG n

GGEDG n

[-] GDG GEGEG

DDDDDD1LJD n

DEflDE DDEDD 0

Sannsynlighet
Svært lite sannsynlig/ ingen tilfeller

(> hvert 10. år)
Lite sannsynlig enkelt tilfelle

(hvert 3.-10. år)
Sannsynlig / flere tilfeller

(årlig hvert 3. år)
Meget  sannsynfig  /  periodevis

(flere hvert år)
Svært sannsynlig  1  kontinuerlig

(mange hvert år)

Konsekvens
Ubetydelig

(Ubetydefig personskade)
Mindre alvorlig

(Mindre personskade. Fravær <3 dager)
Alvorlig

(Betydefig personskade. Fravær >3 dager)
Kritisk

(Kan resultere i død)
Katastrofal

(Kan resuftere i mange døde)

Fargekoder
Grønn: Aksepteres uten ytterligere tiltak,
apenbare risikoreduserende tiltak rna
vurderes.
Gui: Risikoreduerende tikak rr,1 vu;-deres
Rød: I utgangspunktet ikke akseptabelt,
risikoreduserende tiltak må iverksettes.



Svært sannsynlig  I  kontinuerlig
(flere hvert år)

Meget sannsynlig  I  periodevis
(noen få hvert år)

Sannsynlig  I  flere tilfeller (årlig -
hvert 3. år)

Lite sannsynlig / enkelt tilfelle (hvert
3-10 år)

5 10

8 12

6 9 12

6 8 10

Svært lite sannsynlig/ ingen tilfeller
hvert 10. år)

Ubetydelig Mindre aivorlig  Alvorlig  Kritisk Katastrofal



HMS

1. Kartlegging av risikofaktorer:
Belastningslidelser
Vold og trusler om vold
Dårlig luft innendørs pga gammelt ventilasjonsanlegg
Dårlig vanntrykk og forurenset vann

2. Risikoanal se:
Liv o belse Konsekvens

Ube deli Be .deli Alv.orU

Svaert sannsynlig
(ukentlig)

Mindre sannsynIig
(månedlig)

Sannsynlig
(hver 6. måned)

Svært usannsynlig
(årlig)

3. Tiltak for å forebygge og begrense skadene:
Opplæring i forflytningsteknikker og bruk av tekniske hjelpemidler
Tilstrekkelig med hjelpemidler i hver avdeling
Gjøre handlingspian for forebygging av belastningslidelser kjent
Være to pleiere der pleietyngden tiIsier det
Tilbud om trim v/egen fysioterapeut 2 ganger pr. uke
Opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler om vold
Alarm til utsatt personell (forsterket skjermet enhet, post 6)
Ivareta medarbeider som har vært utsatt, sørge for evt. legetilsyn
Sende skademelding til personalkontoret
Skriveavvik om dårlig luft og sende til Omsorgsbygg
Lufte mest mulig gjennom vinduene



BRANNVERN
1. Kartlegging av risikofaktorer:

Røyking
Gammelt elektrisk anlegg
Mange elektriske apparater
Feil bruk av elektrisk anlegg (mange skjøteledninger, dra i ledningen ved
uttak av kontakt)
Åpen ild/stearinlys

2. Risikoanal se:
Liv o helse Konsekvens

Ube deli Be dell Alvorli

Svært sannsynlig
(ukentlig)

Mindre sannsynlig
(månedlig)

Sannsynlig
(hver 6. måned)

Svært usannsynlig
(årlig)

3. Tiltak for å forebygge og begrense skadene:
Gjøre branninstruksen kjent for alle ansatte
Opplæring i forsvarlig håndtering av elektriske hjelpemidler
Opplæring i brannforebygging for alle ansatte
Opplæring i slukke- varsle- og evakueringsteknikk ved brann
Røykeforkle til beboere som røyker i stol
Beboere kan bare unntaksvis røyke på rom, da med tilsyn
Askebegre tømmes i spesialbeholder
Jevnlig service og vedlikehold av elektrisk anlegg
Aldri forlate et brennende stearinlys eller annen form for åpen ild



Handlingsplan
Avdeling:

Deltatt ved utarbeidelse:

Dato:

Forhold som kan medføre risikoTiltak
Frist forAnsvarlig for Kvittering for

gjennomføring gjennomføring gjennomføring



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF
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Oslo kommune
Omsorg Osio KF

4. ARBEIDSMILJØET /FOREBYGGENDE HELSETILTAK

Helse relateres til tiltak som skal sikre de ansattes fysiske og psykiske velferd
på arbeidsplassen som blant annet tiltak som er rettet mot belastningsskader,
sykdom og ulykker.
Det er dokumentert at vedvarende påkjenninger av psykisk art eller misstrivsel
kan føre til fysisk og psykisk sykdom. Det er et lederansvar å balansere
mellom omsorg og krav. Medarbeiderne må vise ansvar for egen helse og
forholde seg til sikkerhetsrutiner, bruk av verneutstyr, hjelpemidler og riktige
arbeidsmetoder.
Å legge til rette for god helse handler blant annet om, god ledelse,
utviklingsmuligheter, tilbakemeldinger på utført jobb og bli sett å hørt.

Generelle krav om arbeidsmiljøet

4.1 Hjemmel
Arbeidsmiljøloven:
§ 1-1, formål ( kap 1.)
§ 3-1, krav til systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (kap.1.)
§ 4-1, generelle krav til arbeidsmiljøet
§ 4-2, krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
§ 4-3, krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
§ 4-4, særlig om arbeidstakere med redusert arbeidsevne

Ansvar

Arbeidsgiver har ansvar for at det gjennomføres systematisk internkontroll av
arbeidsmiljøet. Hovedverneombud/plassverneombud skal bidra til slik
gjennomføring. Først og fremst gjennom vernerunder.

4.2 Det fysiske arbeidsmHjøet/Arbeidslokalens

Ansvaret for å tilrettelegge og utbedre det fysiske arbeidsmiljøet ligger hos

arbeidsgiver ved vedkommende HMS ansvarlige. Den fysiske utformingen
skal være tilpasset den aktivitet som skal utøves. Det kan derfor være
forskjellige krav for ulike oppgaver.
Arbeidslokalene skal være utformet og innredet for den virksomhet og de
arbeidsplasser som finnes i lokalet, j.fr. Forskrift nr. 529.

• Lysforhold, arbeidsrutiner og tekniske hjelpemidler skal hindre unødige
belastninger i arbeidet. Rom uten dagslys skal kun brukes i begrenset
tidsrom.

System for helse, miljø og sikkerhet
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Arbeidsplassen skal ha tilgang til tilfredsstillende spiserom,
hensiktsmessig plassert garderobe og låsbare skap der dette er
nødvendig for å sikre mot tap av verdisaker.
Inneklimaet har betydning for arbeldsmiljøet. Systematisk renhold i
lokalene (ref. infeksjonskontrollprogramrnet) og vedlikehold av
ventilasjonsanlegget er nødvendig for å sikre luftkvaliteten.
Tekniske hjelpemidler for å hindre unødige arbeidsbelastninger.

I OKFs kontrakter er ansvaret for bygget, byggets installasjoner og byggets
tilstand,  ikke OKFs ansvar,  men normalt Omsorgsbygg OsIo KF, og/eller
annen huseier.
Avtaler om vedlikehold defineres i den enkelte kontrakt.

Nærme beskrivelse av HMS områder/ aktiviteter er beskrevet i kap.3.
vedlegg.(HMS-område/aktiviteter)

4.3. Organisatoriske faktorer

Arbeidsgiver har ansvar for organisatoriske forhold.
Stillingsbeskrivelse:  Det skal være stillingsbeskrivelse for alle stillinger som
angir ansvar og myndighet. Ulike arbeidstakere har egne stillingsbeskrivelser
som angir hovedarbeidsoppgaver.( Vedlegg :Mal for Stillingsbeskrivelse kap.5)

4.4 Omstilling og omorganisering

AML

Ved omorganisering, nedbanning og overtalighet skal de  arbeidsmiljømessige
konsekvenser diskuteres med vernetjeneste og tillitsvalgte.
MBU ( medbestemmelsesutvalget) skal behandle selve organiseringen og
AMU skal behandle arbeidsmiljømessige konsekvenser av organiseringen.
Videre veiledning og informasjon. Oslo kommunes reglement.

4.4.1 Rutiner i forbindelse med varsel om konkurranseutsetting
Rutinebeskrivelse:

Det innkalles til 14.f-møte (jmf. Dok. 24). Foruten tillitsvalgte inn innkalles
også verneombud til dette møtet. Møtet blir enige om en videre framdrift
(tidspunkiwi for møter m.m,)
Det igangsettes arbeid med en risikoanalyse for å kunne se HMS-konsekvenser
av endringen.
På bakgrunn av risikoanalysen utarbeides en handlingsplan.
Det avholdes infomøter på sykehjemmet slik at alle får informasjon om
varselet. Møtene kan enten avholdes avdelingsvis eller som fellesmøte. Det må
tas hensyn til at ansatte går skift slik at man velger tidspunkter hvor fl est mulig
kan  komme.
Det lages et informasjonsskriv som henges opp på den enkelte avdeling/post.
Det innkalles til AMU-møte hvor risikoanalyse og handlingsplanen behandles
På bakgrunn av vedtaket i Amu legges handlingsplanen til grunn for videre
arbeid for å redusere HMS-konsekvensene av varsel om konkurranseutsetting

System for helse, miljø og sikkerhet
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4.5 Psykososialt arbeidsmiljø

Aml. § 4-3 setter krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Her slås det fast at
arbeidet skal legges slik til rette at det ivaretar arbeidstakerens integritet og
verdighet. Videre skal arbeidet søkes utformet slik at det gir mulighet for
kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere. Arbeidstakere skal ikke
utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden og arbeidstaker skal,
så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som
følge av kontakt med andre.

Når det gjelder de mellommenneskelige forholdene, er hver enkelt ansatt
ansvarlig for sin egen adferd og væremåte. Den styggeste adferdsmåten
mellom kollegaer er mobbing. Mobbing kan beskrives som negative, fiendtlige
handlinger som systematisk rettes mot en person (offeret) over lang tid, og
som "offeret" føler det ikke lenger klarer å forsvare seg mot.

Nærmeste leder skal bidra til at mobbehandlinger stoppes og til at mobberen
blir identifisert. Hvis nærmeste leder er en del av mobbesituasjonen, må
ledernivået over gripe inn.
Innledning

Hva er psykososialt,arbeidsmiljø?
Mål for det psykososiale arbeidsmiljøet.
Roller og ansvar

Definisjon
Psykososialt arbeidsmiljø er vanskelig å definere kort. OKF har valgt å
definere psykososialt arbeidsmiljø som et begrep som er sammensatt av fire
ulike dimensjoner som påvirker hverandre innbyrdes, og som til sammen
utgjør et helhetlig bilde.
De fire dimensjonene er:

Personlig utvikling
Sosialt samspill
Organisatoriske forhold
Organisasjonskultur

Personlig utvikling  handler om den enkelte ansattes muligheter til utvikle seg
gjennom arbeidet. Viktigste forhold er for eksempel arbeidsmengde, variasjon i
arbeidet, krav og forventninger, læringsmuligheter, opplæring, arbeidsglede og
muligheter for egenkontroll, mestring samt faglige og personlige utfordringer
og vekst.

Det sosiale samspilIet  på arbeidsplassen handler om kommunikasjon og
samspill mellom mennesker. Noen nøkkelord er samarbeid, hjelpsomhet,
samhørighet, støtte, oppmuntring, respekt og omtanke. Andre nøkkelord er
ueni het motsetnin er konflikter makt o isolas-on.
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Organisatoriske forhold  handler om hvordan virksomheten er strukturert.
Dette er forhold som formell organisering, ansvarsforhold, arbeidstid,
samhandling og informasjonsflyt . Ledelse, personalpolitikk, tilrettelegging,
fleksibilitet, og forholdet mellom arbeid og fritid er noen aktuelle stikkord.

Organisasionskultur  er det sett av felles normer og verdier som utvikler seg i
organisasjonen når menneskene samhandler med hverandre og med
omgivelsene.

Dette er forhold som følelser, holdninger og vurderinger, og
uformelle informasjonskanaler og kommunikasjonslinjer.

Når vi samhandler med hverandre og med omgivelsene,
utvikler  vi et sett av felles verdier og normer, som vi kan
kalle organisasjonskulturen.
Disse forholdene kan
være mer eller mindre synlige, og har avgjørende betydning

for hvordan organisasjonen fungerer og utvikler seg.
gode endringsprosesser stilles det derfor spørsmålstegn ved både

HVA slags endring som ønskes (innhold), og
HVORDAN man ønsker at denne endringen skal skje
(prosessen).

4.6 Mål og tiltak for det psykososiale arbeidsmiljøet

Overordnet mål
Alle driftsenheter i Omsorg Oslo KF har et psykososialt arbeidsmiljø som
fremmer arbeidsglede, utvikling og kvalitet på tjenestene
Delmål
Alle ansatte i Omsorg Oslo KF har et jobbinnhold som gir mulighet for
mestring og faglig og personlig utvikling.
Tiltak

Arbeidet er utformet slik at det gir mulighet for læring og variasjon, og
slik at den enkelte ansatte ser sitt arbeid i sammenheng med
organisasjonens overordnede mål.
Arbeidet er utformet slik at fysisk og psykisk sikkerhet ivaretas.
Det er lagt til rette for nødvendlg kompetanse- og jobbutvikling for den
enkelte.
De ansatte i Omsorg Oslo KF er aktivt involvert i et arbeidsfellesskap
som bygger på likeverd, kommunikasjon og forståelse.
I Omsorg Oslo KF er det stort rom for meningsutveksling og ulikheter.
Ledere og ansatte tar ansvar for sitt eget psykososiale arbeidsmiljø.
Ledere og ansatte samarbeider aktivt om å utarbeide en plan for det
psykososiale arbeidsmiljø
Gode og fleksible personalpolitiske ordninger
Gode kollegaer og et godt sosialt fellesskap som løfter og støtter
hverandre
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• Stolt over det arbeidet man gjør.

Miljotiltak som tilbys i OKF skal være med på å bidra til et positiv
arbeidsmiljø.
Eksempel på tilbud: Treningstilbud, fredagslunsj, sommerfest, velferdsgruppe,
ekstra oppmerksomhet rundt høytider, velværetilbud, mnd medarbeider, inter
og ekstern undervisning, veiledning, muligheter til videreutvikling. m.m.

Organisering: Aktiviteten i Omsorg Oslo KF er organisert slik at den fremmer
kontakt, samhandling og koordinering.
Ansvars- og myndighetsforhold er klare og tydelige.

Endringer skjer i åpne prosesser.
Ledere på alle nivåer legger til rette for samhandling og kommunikasjon.
Gjennom samhandling og dialog utvikler ansatte felles normer og verdier som
gir trygghet og identitet.

Alle ansatte er kjent med målene for det psykososiale arbeidsmiljøet.
Etikk og respekt for enkeltmenneskets verdighet er sentralt i all samhandling.

Målene for det psykososiale arbeidsmiljøet beskriver et godt arbeidsmiljø.
Målene viser til forhold som god ledelse, gode medarbeidere og gode
utviklings- og endringsprosesser.
Det beste forebyggende arbeidet skjer i hverdagen på arbeidsplasser der
ledere og ansatte arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre

arbeidsmiljøet.
Ledere skal legge til rette for at medarbeidere har reelle
påvirkningsmuligheter og at de opplever at deres innsats har
betydning på arbeidsplassen.

n r

;Z:rf

De psykologiske jobbkravene er gode retningslinjer for hva
som gir mulighet for utvikling og mening i arbeidet:

behov for innhold og variasjon
behov for å kunne lære noe
behov for selvbestemmelse
behov for anseelse, støtte og respekt
behov for å kunne se sitt eget arbeid i en større sammenheng
behov for å se at jobben er forenlig med ønsket fremtid
behov for å bli rettferdig behandlet
behov for å være stolt over det man gjør
behov for gode kollegaer og et sosialt fellesskap

Når den enkelte ansatte blir tatt på alvor, utfordret til å ta ansvar og invitert til
samarbeid med andre, fører det tii arbeidsglede, effektivitet og bedre
arbeidsmiljø.

4.7 Roller og ansvar
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Alle har medansvar for å samarbeide aktivt om tiltak for å utvikle og vedlike-
holde et godt arbeidsmiljø. Alle ansatte har ansvar for å ta opp psykososiale
forhold med leder, verneombud eller tillitsvalgte før de utvikler seg til større
problemer.

Når forhold på arbeidsplassen går utover egen helse, skal ansatte ta dette opp
med den det gjelder, eller med nærmeste leder. Ledere, verneombud og
tillitsvalgte har i tillegg spesielle oppgaver og ansvar.

Lederen
Lederens oppgave er å sørge for best mulig måloppnåelse, blant annet ved å
nytte personalressursene best mulig. Leder skal  sørge  for at tiltak for utvikling
og vedlikehold av et godt arbeidsmiljø gjennomføres. Leder skal sette
psykososialt arbeidsmiljø på dagsorden og gå foran med et godt eksempel.

Lederen har et forpliktende ansvar for alt helse-,  miljø-  og sikkerhetsarbeid,
også i forhold til det psykososiale arbeidsmiljøet. Leder har ansvar for at
planlegging, kartlegging og nødvendige tiltak blir gjennomført. Hvis dette ikke
er mulig på grunn av rammebetingelser, skal leder si fra til leder på neste nivå.
Hvis det foreligger problemer efler konflikter som skaper dårlig trivsel eller
redusert effektivitet, har lederen plikt til og ansvar for å avdekke og avklare
problemene og bruke de nødvendige virkemidlene for å gjenopprette
balansen.

Verneombudet
Verneombudet er tillitsvalgt for samtlige ansatte på arbeidsplassen i helse-,
miljø- og sikkerhetssaker. Verneombudet skal gi råd ut fra sin erfaring og
kompetanse på HMS-forhold. Verneombudets rolle er uavhengig av tilknytning
til fagorganisasjoner. Verneombudets oppgaver er hjemlet i arbeidsmiljøloven.

Verneombudet skal samarbeide med leder om løpende, systematisk
kartlegging av arbeidsmiljøet og om tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.
Verneombudet skal på eget initiativ ta opp arbeidsmiljøproblemer så tidlig som
mulig, og sammen med leder og tillitsvalgte bidra til et konstruktivt samarbeid.

Ved arbeidsmiljøproblemer og konflikter som forsurer arbeidsmiljøet, kan
verneombudet ta saken opp med leder. Verneornbudet har et selvstendig
ansvar for å ta opp saker  når  det er fare for liv og helse. Arbeidsmiljølovens
bestemmelser om stans av farlig arbeid kan i slike tilfeller komme til
anvendelse.

Den tillitsvalgte
Tillitsvalgte skal sette saker på dagsorden, og samarbeide med leder om plan-
legging og gjennomføring av tiltak. Tillitsvalgte skal ivareta partsinteresser.
Rettigheter og plikter for tillitsvalgte er hjemlet i Hovedavtalen.
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Tillitsvalgte skal ved arbeidsmiljøkartlegging bidra til en åpen og konstruktiv
diskusjon mellom alle parter og organisasjoner, vise vilje til å se utover sine
egne medlemmers interesser og bidra til å finne løsninger på tvers av fag-
organisasjoner.

Tillitsvalgte har plikt til å ta opp saker når ansatte ber om det. Den tillitsvalgte
kan løfte saken til et høyere nivå i linjen dersom den ikke lar seg løse lokalt.

Linjeledelse og stabsfunksjoner
Ledere på alle nivåer har ansvar for å utøve en god personalpolitikk, drive
systematisk HMS-arbeid ,håndtere konflikter og personalsaker 1 diskusjoner
om endringer involveres ledere og tillitsvalgte og andre ansatte. Ledere og
ansatte som ikke har et eierforhold til forslagene eller ikke forstår forslagene,
føler ikke uten videre ansvar for å gjennomføre endringene. Gode
endringsprosesser kjennetegnes ved at alle ansatte deltar i utviklingsarbeidet
og tar medansvar for løsningene.
Det er et grunnleggende prinsipp at saker skal løses på så lavt nivå i linjen
som mulig.
Verneombudet har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøsaker og skal
uttale seg på faglig grunnlag. Alle ansatte og ledere kan henvende seg til
I traller og gi verneombudet for å få råd, velledning og bistand ved kartlegging
og forbedring av arbeidsmiljøet eller hjelp til konflikthåndtering.

4.8 Mobbing og mobbehåndtering

Når en person gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger ( for
eks. trakassering, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting) fra en eller
flere personer, kalles det mobbing. Videre er det en ubalanse i styrkeforholdet
mellom partene. Den som blir mobbet, må ha vanskelig for å forsvare seg. Det
er ikke mobbing dersom to omtrent like sterke personer kommer i konflikt eller
når det det dreier seg om en enkeitstående konfliktepisode. Mobbing er det
når det er snakk om psykisk vold og at dette medfører psykiske konsekvenser
for den enkelte. Saker som angår arbeidsmiljøet skal primaert ordnes innenfor
FIMS  området (nærmeste leder)og fremmes vanlig tjenestevei. Eventuelt også
forhovedverneombudet.

4.9 Konflikthåndtering

Konflikt kan defineres som mangel på dyktighet til å koordinere gjensidig
avhengige aktiviteter. Konflikter er motsetningsforhold som oppstår på
arbeidsplassen, fordi en har forskjellige tilknytninger, erfaringer, verdisyn,
interesser og synspunkter. Uenigheter og motsetninger blir konflikter når
partene ikke greier å finne en løsning.
Behandles som arbeidsmiljøsaker.

4.10. Forebyggende tiltak mot vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold kan skje på arbeidsplassen. Noen av disse
situasjonenekan unngås ved generelle forebyggende tiltak, mens andre
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situasjoner ikke er til å unngå. Det er viktig at det er åpenhet og aksept på de
følelser som er knyttet til disse situasjonene. Tema trusler og vold tas opp på
personalmøter og  inn  internundervisningen.

Del kunnskap og erfaringer med hverandre.
Skaff deg god informasjon om beboerens sykdom.
Har beboeren tidligere vært truende.
Hvordan har andre medarbeidere taklet lignende situasjoner.
Mange som er redde reagerer med sinne og aggresjon.
Tilkjennegi dine følelser og usikkerhet til dine kollegaer.
Be om hjelp og råd.

Andre personer kan også ha truende atferd f.eks uvedkommende, en kollega
eller andre.

Detaljert prosedyre samt skjema, se vedlegg 10

Ingen skal risikere livet for medisiner så dersom uvedkommende personer
truer til seg medisiner fra tjenestestedet, skal medarbeldere i OKF låse opp
medisinskap/traller og gi fra seg det vedkommende vil ha

4.11 Mobbesaker og Konflikthåndtering behandles som
arbeidsmiljøsaker

Anbefalt saksgan
Arbeidstaker tar opp saken
direkte med den det gblder
Arbeidstaker tar opp problemet
med nærmeste leder
Arbeidstaker kontakter
verneombudet sammen tar de
opp saken med nærmeste leder
Nærmeste leder og verneombud
tar opp saken med
vedkommende

5, Verneombudet kontakter
ersonallInstitus'onss'ef.  AMU

6. Saken klages inn til
arbeidstils net 


Saken blir enten løst eller går videre

Saken blir enten løst eller går videre

Saken blir enten løst eller går videre

Saken blir enten løst eller går videre

Saken blir enten løst eller går videre

4.12 Medarbeidersamtale, ledersamtaler

Viktige verktøy i kadlegging av arbeidsmiljø, krav og forventninger.

Medarbeidersamtaten: Alle ansatte har rett til årlige medarbeidersamtaler.
Alle ledere med personalansvar har plikt til skrittlig å tilby og gjennomføre slike
medarbeidersamtaler. . Arbeidsgiver har styringsrett til å innkalle til sarntale
med arbeldstaker ved behov. Medarbeidersarntaler skal sikre en toveis
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kommunikasjon og inneholde behov for kompetanse, resultatoppnåelse, trivsel
m.m.
Samtalen skal være planlagt og avtalt i god tid. Medarbeidersamtalen er et
godt forum til å ta opp forhold knyttet til HMS.
Samtalen bør ta opp forhold som sier noe om trivsei, trygghet, sykefravær, ,

turnover, arbeidsforhold, samarbeid, ledelse, organisering av arbeidet m.m.
( Fremgangsmåte og skjema kap 5.4)
Ledersamtalenskal sikre at leder og overordnet har en feffes forståelse av
mål, vurdere resultater og avklare forventninger knyttet til sine ledere..
Underordnet leder skal i sitt daglige virke etterleve og følge sine egne ansattes
praktisering av Oslo kommunes verdigrunnlag brukerorientering, redelighet,
egasjement og respekt (Fremgangsmåte  og skjema kap 5.5)  Avholdes en
gang i året

4.13 Skader / Forsikringer / Sykdommer

Alle som er omfattet av tariffavtalen i Oslo Kommune er inkludert i
forsikringsordninger som Yrkesskadeforsikring, Ulykkesforsikring på fritid og
Gruppelivsforsikring. Studenter, elever og sysselsatte er ikke omfattet av
Tariiffavtalen og er kun dekket av yrkesskadeforsikringen.
Ansvar

Arbeidstakers ansvar:
Arbeidstaker skal melde fra til leder når det har oppstått en skade eller
han/hun har vært utsatt for en hendelse i arbeidstiden. Det samme gjelder i
forhofd tif sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på
arbeidsplassen.
Leder skal påse at «SKADEMELDING» blir korrekt utfylt ved alle skader eller
tilløp til skader(vedlegg).
Oslo Kommune har eget forsikringssefskap Oslo forsikring AIS Pb 6845. St.
Olavsplass, 0130, Oslo
Se også Oslo forsikring a/s sine nettsider for mer informasjon.

Hjemmel
For behov for mer utfyllende opplysninger: Se Oslo Kommune
Arbeidsmiljøloven, kapittel 5.
Folketrygdlovens kap. 13
Fellesbestemmelsens (Dok 25) § 5
Personalhåndbok for Oslo kommune (intranett)

4.14 Sykefravær

Generelt
Omsorg Oslo KF har inngått samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA)
med Nav i Oslo
IA-avtalen innebærer blant annet:

Fast kontaktperson med nav.
Arbeidstaker kan bruke egenmeldinger inntif 24 arbefdsdager per 12
mnd.
Sikre at veien tilbake til arbeidslivet blir best mulig
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4.15 Forebygging og oppfølging av sykefravær

Oppfølging av sykefravær inngår som en del av HMS- håndbokens generelle
krav.
Trygghet og gjensidig tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er sentralt i
oppfølgingen.
Sykefraværsoppfølging er omsorg og omtanke, ikke kontroll.

Arbeidsplassen fokuserer på forebygging av sykefravær
Arbeidsplassen opprettholder kontakt med arbeidstakere i en
sykemeldingsperiode og sikrer likeverdig behandling.
Sykemeldte får tilbud om oppfølging og tilrettelegging, slik at de- om
mulig-tidlig kan tilbakeføres til arbeidsplassen.
Krav i Arbeidsmiljøloven(AML) blir etterlevd

4.16 Rolle og ansvarsavklaring

AKTØRER OPPGAVER OG ANSVAR

Nærmeste leder med
personalansvar

Arbeidstaker

AMU

BHT

Tillitsvalgt

NAV

AfsAL §§31:Følge opp bedriftsinterne prosedyrer for sykefraværsoppfølging
Ansvar  for at rosed  ren 'øres Went o lverksettes.
Viser til AML vedrørende Medvirkningsplikt (§2-3, FTL §8-8)
Arbeidstakeren har ansvaret for å samarbeide med nærmeste leder i
sykemeldingsperioden og for å følge opp attføringsplaner som er vedtatt mellom
arbeidstaker o nærmeste leder
Er delegert ansvaret for attføringsarbeidet (AML §7-2) og skal påse at krav i
Arbeldsmiljøloven blir fulgt opp.
Vurderer tilrettelegging /omplassering når en attføringssak ikke kan løses lok qb
mellom arbeidstaker o nærmeste leder.
Bedriftshelsetjenesten bistår med råd oppfølging og veiledning
Bistår den sykemeldte og den nærmeste leder ved behov for hjelp og veiledning i
oppfølgingsarbeidet.
Kan kontakte den s kemeldte o leder.
Kan ved behov bistå på alle trinn i prosessen og sørge for korrekt saksgang og
oppfølging etter vedtatte lover og forskrifter og interne rutiner
Skal taes med på råd ved eventuelt  overføring av en arbeidstaker til et annet
arbeid 'fr. AML 4-6
Skal ved behov bistå med rådgivning, veiledning og undervisning,
avklare muligheten for økonomiske støtteordninger
Ved behov delta i behand!ing av attføringssaker og være bindeledd mellom bedri
o t des stemet.

4.17 Fremgangsmåte ved forebygging

TiDSPUNGTANSVAR OG OPPGAVER FORANSVAR OG
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Før sykefravær

ARBEIDSGIVER

Tilrettelegge  for  et godt og positivt
arbeidsmiljø.
Ta arbeidstakerens  signaler  på alvor.

Kartlegge hva den ansatte kan
utføre/jobbe med
Hva bør den ansatte gjøre mer
av, mindre av, unngå?
Sammen vurdere muligheter for
tilrettelegging på arbeldsplassen.

Gjøre avtale om ny
kontakt/evaluerin

OPPGAVER FOR
ARBEIDSTAKER

Gi klare signaler til
nærmeste leder
dersom det er forhold
ved arbeidsplassen
som oppleves som
overbelastende,
Følge opp de forslag
til forbedringstiltak og
tilrettelegging som
blir foreslått.

Generelt
Sykefraværsoppfølging skal foregå mellom leder og den syke ansatte
Arbeidstaker skal inviteres til individuell  oppfølgingssamtale  ved
sykefravær. Samtalen skal kartlegge årsaken tfl fraværet og eventuelt
hvilke tiltak som bør iverksettes for å få den ansatte snarest mulig
tilbake i jobb helt eller delvis.
"Individuell oppfølgingsplan" skal benyttes ved fraværssamtaler.
Tiltak som iverksettes, må være nødvendige og hensiktsmessige med
fastsatte planer og konkrete mål.
Nærmeste leder inviterer den sykemeldte med på personalmøter,
sosiale arrangementer, felles lunsj og lignende.
Nærmeste leder holder den sykemeldte løpende orientert om det som
skjer på arbeidsplassen for eksempel ved mail, brev eller telefon. Da
blir det enklere for den sykemeldte å komme tilbake etter lengre fravæ
Alle innkallinger bør skje skriftlig.
Det kan søkes tilskudd gjennom NAV for diverse opplegg som kan
være med på å få ansatte hurtigere tilbake på jobb.(
Tilretteleggingstilskudd.
Det kan søkes om støtte til forebyggende tiltak for å få ned
sykefraværet.

Avtaleverket
Den ansattes rettigheter og plikter i forbindelse med sykefravær er hjemlet i
følgende lov- og avtaleverk:

Lov  om  arbeidsvern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven)
Lov om folketrygd
Personalpolitiske retningelinjer (Dok 25)

4.18 0
TIDSPUNGT

1 .fraværsdag

føl ing ved s kefravær
ANSVAR  OG  OPPGAVER FOR
ARBEIDSGIVER

Dokumentere fraværet( vedlegg
egenmelding

Tema som bør avklares med arbeidstaker.
- Sanns nil van het

ANSVAR  OG
OPPGAVER FOR
ARBEIDSTAKER

Melde fraværet personlig
ti) nærmeste leder, ass,
Innformere nærmeste
leder dersom det er
forhold å arbeids lassen
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Innen 14 dager

- Barns eller egen sykdom
Avtaler/arbeidsoppgaver som
må endres
G'ør avtale om n kontakt

Kontakte den sykemeldte på nytt
for å høre hvordan det går.
Få et bilde av hvor lenge
sykefraværet kan vare.
Kartlegge om sykefraværet skyldes
forhold på arbeidsplassen
(fysiske/psykososiale)
Registrere fraværet ved den
enkelte enhet (vedlegg 2.) og mnd
rapportering til personalavdelingen.

som er årsak/medvirkende
til sykefraværet gjelder
både fysiske og
psykososiale forhold.

Melde fra til nærmeste
leder ved endring av
status, utvidet
sykemelding og
egenmelding.
Egenmeldingsskjema
leveres til nærmeste
leder første
arbeidsdag etter
fravær
Ved sykemelding
,leveres personlig eller
sendes til nærmeste
leder.
Gjensidig kontakt




•

Fra 2-6 uker • Leder og arbeidstaker holder
kontakt.ukentli

•

6 uker • Innkalle skriftlig/muntligsamtale. •




Individuell oppfølgingsplan.




• Kartlegge hva den sykemeldte kan
utføre/jobbe med •




Funksjonsvurdering. Vurdere
muligheter for tilrettelegging





•

12 uker.
Dialogmøte 1

• Arbeidsgiver innkaller til
dialogmøte. Fastlegen, evnt nav
kan delta hvis arbeidstakeren
ønsker det.

•




• Samarbeid met BHT




• Videre kartlegging av arbeidsevne




• Yrkesrettet attføring skal vurderes.




• Kopi av revidert oppfølgingsplan til




Informere nærmeste
leder om hva du evnt,
kan klare av oppgaver
Medvirke aktivt til
utarbeidelse av
individuell
oppfølgingsplan/funksj
onsbeskrivelse.
Følge opp avta!ene
som blir ort
Arbeidstakeren kan ha
med seg tillitsvalgt.

Frem til 6 mnd
Dialogmøte 2

8 mnd
sykemelding

ersonalavdelin en o nav
Kontakt hver 14 dag, eventuelt etter
avtale for mulige løsninger, støtte,
oppfølgning.
Nav innkaller til dialogmøte der
arbeidstaker,arbeidsgiver og evnt
lege/behandler deltar.(unntatt der
det er åpenbart unødvendig)

Invitere til samtale/
informasjonsmøte.Tema for
samtalen.
At retten til sykepenger faller bort
etter 1 år.
Info om søknad vedrørende
rehabiliteringspenger og eller
rehabiliteringspenger
info om KLP
Mull heten for ulønnet ermis'on.

Individuell
oppfølgingsplan er
basis for møtet.
Arbeidstakeren kan ha
med seg tillitsvalgt
Både arbeidsgiver og
arbeidstaker er pliktig
å møte
Se individuell
oppfølgingsplan
Te stilling til hva som
skjer videre.
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Oppsummering og vurdering av
videre status
Mnd kontakt,
Vurdere videre arbeidsforhold og
aktivitet
Utarbeide videre oppfølgingsplan
Søke perm hvis ikke søknader til
trygd etc ikke er innvilget
Utarbeide en videre
oppfølgingsplan, evnt sammen med
nav o BHT.
Holde jevnlig kontakt for å vurdere
mulighetene for å komme tilbake,
tilrettelegging.

Hvis tilbakeføring av arbeidet ikke
er realistisk, har utprøvd
tilrettelegging, omskolering,m.m
vurderes arbeidsforholdet

12 mnd
sykemelding

Etter 12 mnd

Arbeidstaker kan ha
med seg tillitsvalgt.

Arbeidstaker kan ha
med seg tillitsvalgt

Vurdering av egen
arbeidsevne

4.19 Kortidsfravær

Ved hyppige kortidsfravær kan nærmeste leder ta initiativ til en samtale når
den sykemeldte er tilbake på jobb. Samtalen skal vær avtalt på forhånd og ta
sikte på å avklare følgende .

Har hyppige fravær sin årsak i forholdene på arbeidsplassen.
Kan det legges til rette for å redusere hyppig fravær?
Vurdere søknad om fritak for arbeidsgiver perioden
Vurdere inndragelse av bruken av egenmeldinger.

4.20 YrkesskadefYrkessykdom

Ved skader som krever fravær, både egenmeldt og sykemeldt, eller
legebehandling skal det på fastsatt skjema sendes til personalavdelingen."
Melding om yrkesskade". Hvis skaden er alvorlig skal den også meldes til
arbeidstilsynet. I tillegg skal OKFs interne avviksskjema fylles ut med kopi til
hovedverneombud.

En  yrkesskade er en legemsskade eller sykdom som har sin årsak i en ulykke

i arbeidstiden.

I slike saker- som ofte kan være uhyre sammensatt og krevende- kan en få
råd av NAV trygd. Bedriftshelsetjenesten og personalkontoret kan også bidra
med råd, fremskaffe skjemaer, hjelpe med dokumentasjon, kartlegge uheldige
sider ved arbeidsmiljøet for å forebygge skader og sykdom.
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Den skadede har rettigheter etter Arbeidsmiljøloven, Folketrygden og Lov om
yrkesskader.

4.21 Unntak fra arbeidsgiverperioden kronisk fravær

Lov om folketrygd § 8-20, Risiko for særlig stort sykefravær:
Dersom en arbeidstaker har langvarig eller kronisk sykdom som medfører

risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren selv eller arbeiclsgiveren
søke om at Nav dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det
samme gjelder arbeidstaker som har en sykdom som medfører risiko for gjen
tatte sykefravær i en begrenset periode. (Samarbeid med legen)
1 Søknad
Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar skal sendes Nav der arbeidstakeren
bor. Nav skal avgjøre søknaden og gi arbeidstakeren og arbeidsgiveren
melding om vedtaket.

4.22 Omplassering av attførte

Arbeidstaker som er ferdig attført, har krav på stilling med samme lønn som
opprinnelig stilling.

Attført arbeidstaker skal være kvalifisert til ny stilling. Manglende
kvalifikasjoner, som kan oppnås ved enkel opplæring, er ikke grunnlag for
forbigåelse i ansettelsessaker. Attført arbeidstaker stiller bak omplassert,
overtallig arbeidstaker.
Ved overgang til lavere stillingslønn, beholder arbeidstaker tidligere
stillingslønn. Mottakende arbeidsgiver har lønnsansvaret.

423 Varig syk

Arbeidstaker kan i samråd med behandlende lege søke uførepensjon fra
Folketrygden. Ved innvilgelse av uførepensjon skal arbeidsgiver påse at
arbeidstaker som har mer enn to års sammenhengende ansiennitet i Oslo
kommune, søker tilleggspensjon fra Oslo Pensjonsforsikring.

424 Bedriftshelsetieneste

Bedriftshelsetjeneste (BHT) er regulert av arbeidsmiljøloven, forskrift om
verne- og helsepersonale og bystyrevedtak av mai 1990.

OKF har bedriftshelsetjenesteordning som omfatter OKFS ansvarsområde.
Direktøren/lnstitusjonssjef er ansvarlig kontaktperson til BHT.
Bedriftshelsetjenesten skal kunne bistå arbeidsgiver, verneombud og
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arbeidsmiljøutvalg med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
Bedriftshelsetjenesten  kan  etter avtale med direktøren / Institusjonssjefen yte
bistand

Konflikter
Oppfølging ved arbeidsmiljørelaterte helseplager
Undervisning

- Krise-, volds- og trusselhåndteringer
Omorganisering
Internkontroll

Kan delta i AMU-møter

4,25 Seniorpolitikken
Er regulert i Oslo kommunes dok 25.
Viktig målsetting med seniorpolitikken for OKFer å legge til rette for at
arbeidstakeren opplever:

Mestring av egen arbeidssituasjon
Bli sett og verdsatt
Meningsfulle arbeidsoppgaver
At Individuelle løsninger tilpasses ut fra kompetansebehov og
personalbehov, ,

Seniorsamtale
En seniorsamtale er en medarbeidersarntale hvor den ansatte og arbeidsgiver
går igjennom nåværende og fremtidig planer om arbeidssituasjon, ønsker og
behov. Samtalen skal være obligatorisk ved fylte 61 og 64år.

4.26 Rusmiddelmisbruk
Arbeid for å forebygge rusmisbruk er hjemlet bl.a.
Personalreglement for Oslo kommune i personalhåndboken kap 7.AML§ 15-7
og §15-14 som gir bestemmelser om oppsigelse,

4.27 Mål for AKAN-arbeidet

Alle ansatte skal ha en klar holdning til at rus og arbeid ikke hører
sammen. OKFs ruspolitikk skal være kjent for alle ansatte.

Opprettholde et rusfritt arbeidsmiljø
Hjelpe ansatte med rusmiddelproblemer.

Ansatte som kommer i en situasjon hvor rusmiddel står i konflikt
med utførelsen av arbeidet, skal ha et saklig tilbud om bistand før
eventuell oppsigelse/avskjed vurderes.
OKF skal gjøre ledere i stand til å gripe inn
rusmiddelproblematikk.

4.28 Hva er AKAN?
Akan står for Arbeicislivets Kompetansesenter for rus- og avhengighets
problematikk. Er et trepartssamarbeld mellom LO, NHO og staten

AKAN skal motvirke at ansatte arbeider i ruspåvirket tilstand og hjelpe
dem som har et rusmisbruk for å unngå utstøting fra arbeidslivet
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• AKANs retningslinjer ble etablert og vedtatt i 1999, revidert i 2008 og er
å forstå som OKFs rusmiddelpolitikk

4.29 Roller o ansvar
Alle ansatte i OKF har ansvar for å skape et godt og sikkert

Alle ansatte arbeidsmiljø. Arbeidskollegaer skal gi klare signaler dersom
de vet om eller legge merke til rusmiddelbruk. Dette
rapporteres til nærmeste leder med
personalansvar,(ansvarsvakt ,kveld, natt) AKAN og helst den
det gjelder.
Alle ansatte skal medvirke til at kollegaer med
rusmiddelmisbruk eller mistanke om
rusmiddelmisbruk, får hjelp. Begrepet «dekking» brukes
situasjoner hvor det unnlates å reagere på rusmiddelmisbruk
eller mistanke om rusmiddelmisbruk. Resultatet blir at den
enkelte får lov til å utvikle store avhengighetsproblemer «i
fred» uten å bli stoppet  I  få hjelp.

«Dekking» er negativ omsorg og misforstått solidaritet.

Ledere

Arbeidstaker

HMS-ansvarlig

AKANutvalget

AKAN
hovedkontakt

Personkontakt

Ledere
Alle med lederansvar har ansvar for å formidle OKF's
holdning til rus og arbeide for å gjennomføre OKFS mål.

Lederne har det  formelle  ansvaret for å påse at
arbeidsreglementet overholdes i henhold til
arbeidsmiljølovens §2-1 og reagere og gi advarsler etter Oslo
kommunes retningslinjer.

Den som"eier" problemet har hovedansvaret for å gjøre noe
med det. Ansatte som har behov for hjelp, kan uformelt og
uforpliktende ta kontakt med nærmeste leder,
bedriftshelsetjenesten. AKAN kontakten eller HMS ansvarlig
for samtale råd o vellednin .
Sørge for at ansatt kjenner til bedriftens AKAN- retningslinjer
og konsekvensene av at disse brytes. Være ansvarlig for å
rea ere o følge o at vedtatte retningslin'er holdes.
Være rådgivende organ for AMU. Jobbe med forebyggende
arbeid. Utarbeide retningslinjer og bistå med informasjon og
nødvendig opplæring. Utarbeide årsrapport til AMU, med bl.a.
o I sninger om antall saker o forb gende aktiviteter,
Velges av AMU og sitter som medlem av AKAN- utvalget. De
skal gjennomgå AKAN- grunnkurs og gis videre mulighet til å
vedlikeholde kunnskapene. Være tilgjengelig for HMS
ansvarlige, ledere og ansatte som trenger å rådføre seg om
eget eller andres rusproblem. Bistå ved utforming av
individuell AKAN kontrakt, ha ansvar for veiledning.
Være en del av teamet som etableres gjennom AKAN
kontrakten. Vedkommende velges av den som har et
rusproblem, men hovedkontakten skal odk'enne valget.
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BHT Skal ha en fri og uavhengig rolle og være OKFs veileder.

Tillitsvalgt Tillitsvalgte skal påse at AKAN- retningslinjene i Oslo
kommune følges, at arbeidstakere med
rusmiddelproblem får behandling og at forebyggende
arbeid prioriteres.

Verneombudet Påse at bedriftens AKAN- arbeid settes i sammenheng med
helse, miljø og sikkerhet. Ha medansvar i det forebyggende
arbeidet for å bevare et rusfritt arbeidsmil.ø.

Arbeidstakere som bruker alkohol eller andre berusende midler i arbeidstiden, eller
som møter fram på arbeidet i beruset tilstand, kan bli sagt opp. For å unngå
oppsigelse, må misbrukerne frivillig eller ved pålegg delta idet behandlings- og
ettervernsopplegg som bestemmes.
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4.30 Generelt /regelverk om akan arbeid, retningslinjer og individuelle
oPPlegg:

AKAN forholder seg til rusmiddelbruk forbundet med arbeid. Det er ikke en
avholdsorganisasjon.

Et helhetlig AKAN-arbeld innebærer at det legges vekt på forebygging gjennom tydelig regelverk,
konsekvent praksis, informasjon og holdningsskapende arbeid. Arbeidet med rusmiddelspørsmål skal
være en naturlig del av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet [HMSI.

Arbeidsmiljøutvalget [AMU) er hovedansvarlig for virksomhetens arbeid med rusmiddelspørsmål.

Samarbeid på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden

AKANs spesielle styrke og muligheter i det forebyggende arbeidet ligger i samarbeidet. I følge
Arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver og arbeidstaker plikt til å arbeide  systematisk  med helse, miljø og
sikkerhet  [HMS] i sin virksomhet. Arbeid med rusmiddelspørsmål hører naturlig hjemme i HMS-
arbeidet i virksomheten.

Når en AKAN-avtale inngås og rusmiddelpolitikken vedtas, forplikter både arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden seg til å samarbeide og følge vedtatte retningslinjer. En bevIsst holdning og
konsekvent praksis når det gjelder sammenblanding av arbeid og bruk av rusmidler, gjør det lettere å
gripe inn tidlig i prosessen før problemet får vokse seg stort.

Etablering av AKAN ?

AMU innhenter informasjon om AKAN.

En partssammensatt arbeidsgruppe fager forslag til rusmiddelpolitikk [AKAN-retningslinjer]
AMU vedtar rusmiddelpolitiske rettningslinjer (AKAN-retningslinjer)
AMU velger medlemmer til AKAN-utvalget
AKAN-kontakten[e] oppnevnes av AMU etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene

Eksempler på problemstillinger man bør ta stilling til når man utarbeider retningslinjer

Kan alkohol serveres eller brukes i arbeidstiden? På virksomhetens område? På
hjemmekontor?

• Ved reiser/representasjon? På kurstkonferanser?
Ved sosiale arrangement i virksomhetens regi? Hvis ja, ved hvilke anledninger/på hvilken
måte/begrensninger?
Bakrus og alkohollukt er det akseptabelt i jobbsammenheng?
Skal "kjørereglene" gjelde for alle også ledere? Unntak fra "kjørereglene?
Hva gjelder i forhold til andre typer rusmidler [narkotika, legemidled?
Dersom noen er påvirket i jobbsamrnenheng — hva slags reaksjon bør han/hun få?

AKAN-utvalget er et partssammensatt underutvalg av AMU og behandler ikke personsaker. Utvalget
planlegger og organiserer AKAN-arbeidet i bedriften og driver informasjons- og holdningsskapende
arbeid. Individuelle AKAN-saker følges opp av AKAN-kontakt og bedriftshelsetjeneste i nært
samarbeid med virksomhetens leder.

Topp 


Individuelle AKAN -opplegg

Et individuelt AKAN-opplegg er et tilbud fra bedriften om støtte til en arbeidstaker med
rusmiddelproblemer. Når et slikt opplegg opprettes stilles det krav til begge parter om å følge
betingelsene de blir enige om. Opplegget skal tilpasses den det gjelder. Det skal ha en fast struktur og
kan omfatte tiltak både internt i bedriften og eksternt, for eksempel i samarbeid med en
behandlingsinstitusjon eller poliklinikk.

Et AKAN-opplegg kan være formelt og vil ha bakgrunn i et brudd på gjeldende regelverk i bedriften
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etterfulgt av en formell advarsel. Dette innebærer at arbeidsforholdet står på spill i utgangspunktet.
Arbeidstakeren får valget mellom å gå inn i et samarbeid om et AKAN-opplegg eller at saken blir
håndtert som en ordinær personalsak.

Et AKAN-opplegg kan også tilbys på bakgrunn av en arbeidstakers eget initiativ/ønske uten at noen
formelf advarsel er gitt i forkant. Et slikt opplegg kan også avsluttes etter arbeidstakerens eget ønske.

Det er et  lederansvar å ta tak i atferd som gir grunn til bekymring eller mistanke om et mulig
rusmiddelproblem. Ved å snakke med en medarbeider på et tidlig tidspunkt, stille krav om endring og
tilby hjelp og støtte kan en å gi medarbeideren en mulighet til å gjøre noe med et problem før det får
anledning til å vokse seg enda større.

TOPP I
Reaksjonsgrunnlag for advarsler:

o Å møte til arbeid påvirket av rusmidler

Å bruke rusmidleri arbeidstiden

A bruke rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det fører til

Fravær

At arbeidet ikke utføres tilfredsstillende

At kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles

Formell prosedyre

Advarsler gis av nærmeste overordnede

Muntlig advarsel  følges opp med en personlig samtale.Tilby hjelp og støtte. Å ta imot tilbudet
på dette stadlet er frivillig. Vedkommende får en mufighet til å ordne opp sjøl.
Ved gjentakelse følges det opp med å gi en skriftlig advarsel. Vedkommende stilles overfor et
valg:AKAN-opplegg eller vurdering av ansettelsesforholdet i en ordinær personalsak.
Ytterligere brudd  følges opp med ny skriftlig advarsel. Opplegget vurderes. DersomAKAN-
opplegget vurderes som positivt kan det fortsette med ev. endringertjusteenger. I motsatt fall
avsluttes AKAN-saken og det blir en ordinær personalsakvidere.

Topp.

Et individuelt AKAN-opplegg skal tilpasses den det gjelder

For at opplegget skal fungere best mulig er det viktig å tenke igjennom og avklare en del forhold på
forhånd

To parters interesse skal ivaretas; vedkommende arbeidstakers og bedriftens
Problemets "eier" må bli stilt overfor Og selv foreta et valg om å samarbeide om et AKAN-
opplegg [alternativet er en personal/disiplinærsak]
Et team som består av BHT, AKAN-kontakt og vedkommende selv i tett samarbeid med
nærmeste overordnedeutformer en konkret og tydelig  skriftlig avtale
Et AKAN-opplegg kan bestå av både interne og eksterne støttetiltak
Ekstern behandling, poliklinisk eller i institusjon, kan være en del av et AKAN-opplegg
Konsekvenser av brudd på den inngåtte avtalen, eller en ny advarsel vurderes av et samlet
team

En tydefig og konkret skriftlig avtale er et arbeidsredskap som kan justeres og forandres underveis i et
AKAN-opplegg. Endringer i opplegget må gjøres skriftlig.

Systemfor Wse, miljø og sikkerhet
OKF 2012

Side 19



4.31 Tuberkulinkontroll

Arbeid med forebygging av tuberkulose er hjemlet i tuberkuloseloven § 7.3
og §9.2. Ny forskrift trådte i kraft fra 01.01.2003: FOR 2002-04-21 nr.547,
"Forskrift om tuberkulosekontroll".
Forskriftens kapittel 3 omhandler plikt til å gjennomgå
tuberkuloseundersøkelse, gjennomføring og oppfølging m.v:
§ 3- 1. Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Følgende personer har plikt
til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose og som skal oppholde
seg mer enn tre måneder i riket og som ikke er unntatt fra krav om arbeidstillatelse
eller oppholdstillatelse, samt flyktninger og asylsøkere. Tuberkuloseundersøkelsen
omfatter tuberkulintesting av denne gruppen.

personer som kommer fra, eller har oppholdt seg itninst tre måneder i land
med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre I stilling i helse-
og sosialtjenesten. Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i
slike stillinger

Arbeidsgiver har plikt til å påse at tuberkuloseundersøkelser er gjennomført før
tiltredelse.
Gyldige tuberkulinforhold må forevises avdelingsleder første arbeidsdag.

Infeksjonskontrollprogramnnet
Skal bidra til at lnstitusjonen har etablert et system for infeksjonsforebyggende
og infeksjonsovervåkende arbeid. Ha god kommunikasjon og samarbeid
mellom den enkelte institusjon og ansvarlige for smittevern. Målet er å
forebygge og begrense infeksjoner og smitte.( se
infeksjonskontrollprogrammet på sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo
Kommune på Helse og velferdsetatens intranett sider) Opplæring og krav til
ulike prosedyrer tas inn som en del av internundervisningen og er en del av
OKFs kvalitetssystem.

4.32 Gravide arbeidstakere

AML § 4-1 og 4-2. Generelle krav tii arbeidsmiljøet og krav til tilrettelegging,
medvirkning og utvikling.
Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø.
Omplasseringer og spesialordninger for gravide skal være unntakstilfeller.

OKF skal så langt det er mulig legge til rette for at den gravide skal kunne
fungere best mulig i sin egen jobb. Tilrettelegging og oppfølging av den
gravide ansatte avtales med nærmeste leder.
Forhold som kan kreve endrihger kan eks. være ryggsmerter, morgenkvalme,

arbeid som krever tunge løft, stress, bevegelsesnedsettelse m.m.
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4.33BRANNVERN

Hensikt
Formålet er å verne mennesker og materielle verdier mot brann og andre
akutte ulykkeshendelser. Enhver ansatt i OKF plikter å forebygge fare for
brann, vise forsiktighet slik at brann ikke oppstar. Dokumentasjon av
brannvernarbeidet, se  "Brannperm"  som oppbevares i resepsjonen og i alle
internavdelinger i OKF.
Alle ansatte skal ha jevnlig og dokumentert brannvernopplæring.
Brann- og reclningsetaten er den overordnede myndighet for OKF.

Eiers ansvar (NBI Ikke OKF)
Eier av et bygg plikter ved internkontroll å sørge for at bygninger, områder
m.v. er sikret mot brann. lnternkontroll skal utøves etter retningslinjer fastsatt
av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (www.dsb.no).

Eier  plikter at  påbudt rednings-, slukkings-' og varslingsmateriell, samt
ildsteder og røykpiper holdes i forsvarlig stand. Enhver bygning, anlegg, lager
eller område hvor brann kan oppstå og true helse, miljø, eiendom eller
produksjon, skal ha godkjent brannslokkingsapparater og røykvarslere.

OKF som leverandør skal påse at trapper, korridorer og andre rømningsveier
er farbare. OKF foretar gjennomgang av brannmateriell og brannforebyggende
tiltak månedlig og rapporterer evt. avvik til byggets eier og/eller oppdragsgiver.
Sjekkliste for internkontroll brannforebygging, se "Brannperm".

Brannsyn
Brann- og redningsetaten fører brannsyn. Dersom feil og mangler ikke blir
rettet, kan bygningen bli stengt for bruk. Brann- og redningsetaten kan gi
dispensasjon fra loven.

Brannøvelser
Brannvernleder i OKF skal sørge for gjennomføring av tilstrekkelig med
brannøvelser pr. år i OKFs avdelinger i forhold til byggenes risiko.
Avdelingsleder er brannvernansvarlig for internavdelingens ansatte og for at
disse blir påmeldt til opplæring samt at de faktisk møter fram til brannøvelser.
Øvelsen skal:



Skal  omfatte  alle ansatte en gang pr. år.



Gis en realistisk form og knyttes til den enkeltes reaksjon ved brann, på eller
nær den daglige arbeidsplass.



Omfatte alle deler av brannobjektet. Det skal særlig øves innsats
mot slike branntilløp/forløp som det er høy sannsynlighet for.



Vise hvordan alarmanlegg, stasjonære slukkeanlegg og andre tekniske
innretninger inngår som en del av brannvernet.

 
lnneholde en opplysende og motiverende del.

øvelsen skal alltid avsluttes med en oppsummering under ledelse av
brannvernleder.
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4.34 Brannfarlige varer

Gjelder oppbevaring, behandling og transport med slik vare.

Brannfarlig vare er:
Vare i flytende eller fast form som har et flammepunkt ved høyst 55 grader

C samt motorbrensel og fyringsolje.
Gass som etter antennelse kan forbrenne i luft.

I  OKFs avdelinger vil brannfarlig vare kunne være:  02 - apparater, flasker
inneholdende 70 % eller 90 % sprit og evt. rengjøringsmidler. Disse skal
oppbevares på definerte steder og i låste skap.

4.35 Krav til oppbevaring av brannfarlig vare

Røyking og bruk av åpen ild er forbudt på område eller i rom hvor brannfarlig
vare forekommer.

Enhver som har befatning med brannfarlig vare, skal iaktta nødvendig
forsiktighet for å forebygge fare for brann eller eksplosjon.

Brannfarlig vare må ikke oppbevares på sted som tjener som rømningsvei
under  brann,  slik  som korridorer,  trapper, garasje eller portrom.

4,36 Helsefarlige stoffer

Hjemmel
Arbeidsmiljølovens § 4-5, "Særlig om kjemiske og biologisk helsefare".
Vi viser også til forskrift nr. 545 til arbeidsmiljøloven, om "Opprettelse og bruk
av stoffkartotek" og forskrift nr. 544, "Kjemikalieforskriften".

Ansvar
Arbeidsmiljølovens §4-5 angir rutinene som leder skal følge i forbindelse med
giftige eller andre helsefarlige stoffer.

Helseskadelige stoffer
Leder skal føre oversikt over alle giftige eller andre helsefarlige stoffer som
ansatte må benytte i arbeidet i OKF.
Ansatte skal ha opplæring om/ i bruken av disse, innholdet av stoffene og om
forbygging av skadevirkninger. Produktdatablad som leveres fra produsent/
leverandør, skal  inneholde alle ovennevnte opplysninger og skal gjøres kjent
for berørte ansatte.

GIFTIGE OG ETSENDE VÆSKER
INNSTRUKS I OKF:

Bøttekott og rengjøringsrom  skal alltid være låst,  slik at ikke
uvedkommende kan få tilgang til salmiakk og andre rengjøringsmidler.
Rengjøringstraller skal ikke forlates uten tilsyn.

Farlige etsende væsker skal ikke oppbevares i kjøkkenskap.
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Dekontaminatorvæske-beholdere skal plasseres i låsbare skap ved
siden av bekkenspyler og skapdøra skal vare låst.

Giftige og etsende væsker skal ikke forefinnes i kanner, flasker etc på
kontorer, stuer eller lignende, men oppbevares i samsvar med disse
retningslinjer.

4.37 VERN MOT TOBAKKSSKADER

AMU vedtok i sak 0412003 totalt røykeforbud for ansatte i lokaler som OKF
benytter ved sine leveranser.

Hjemmel
Lov om vern mot tobakksskader.
Lov av 09.03.73 nr. 14, endret ved lov av 17.02.95, nr.10.
Formålet med denne lov er å begrense de helseskader som bruk av tobakk
medfører.
Loven gir deg rett til å puste i røykfri luft på arbeidsplassen.

4.38 Kartlegginger av arbeidsmiljøet

Det gjøres ulike kartlegginger etter behov. Både når det gjelder det fysiske og
psykiske arbeidsmiljøet OKF.
BHT, HMS ansvarlige, tillitsvalgte og ledere vil være en sentrale rådgivere i
utforming og analyser av disse .
Faste kartlegginger: Mnd sykefraværs statistikk, turnover, kartlegging av
pleiebehov og bemanning. Vurdering av organisatoriske forhold. Årlige
medarbeidersamtaler, ledersamtale, kompetansekartlegging, halvårig
kartlegging av det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Kontinuerlig
avviksbehandling m.m.

4.39 Internkontroll Legionella

Det tas prøver og dusjer som dokumenteres jamfør prosedyre (vedlegg 9)

4.40 Aktuelle skjemaer for bruk under sykdom og skade:

Vedlegg: 1 Tidligere oppfølging av sykemeldte (1A oppfølging)
Vedlegg: 2 Egenmeldingsskjema (Fylles ut ved første kontakt, 1 fraværsdag)
Vedlegg: 3 Individuell oppfølgplan med veiled., tilretteleggingsmåter og innkalli
Vedlegg: 4 Eksempler på potensielle tilretteleggingsmåter
Vedlegg: 5 Avtale om aktiv sykemelding
Vedlegg: 6 Søknad om tilretteleggingstilskudd m/ veiled, enkeltpers og gruppe
Vedlegg: 7 Skademelding
Vedlegg: 8 Dødsfall forsikring
Vedlegg: 9 Akan retningslinjer
Vedlegg :10 lnternkontroll Legionella

4.41 Rutine for håndtering av vold og trussel om vold
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Veci I

Tidsfrister,
roller og
oppgaver

Arbeidsgiver
Har ansvar for tidligst
mulig å legge til rette for
at sykmeldt arbeldstaker
kan  værelaktivItet  i
virksomheten.

II I #
,.
Sykrneldirkg
> 26 uker

•

Ha skjema for egen- • UtarbeIde oppfølgIngs- • Avtale dialogmøte 1
melding. plan I samarbeid med med arbeidstaker og

Ved fravær over fiere arbeldstaker.

dager:  Ta konfakt med  Planen skal inneholde:
arbeidstaker, • vurdering av ar beids-

takers arbeidsoppgaver
og arbeldsevne omhandle Innholdet

aktuell tilrettelegging 1,..opepf:il!frein)l=
eller  tiltak i arbeidsgiv- altpevlt med dltek på
ers regi,event,,elt n1ed arbeidsplassen,
virkemidler fra  NAV

OpPfølgingsplanen
plan for vIdere oppdateres og bør
oppfølging sendes sykmeldec

bedriftshelsetjeneste,
samt helst også

sykmelder.
Dialogrnotet skal

Sende NAV
oppdatert oppfølgIngs-
plan og

melding om opp-
følgingsarbeidet som er

gjort loppfølgkQsplan
og dialogmøtel, samt
orn sykmelder har vært r
innkalt  til og deltatt på
mete

Delta på dialogrnøte 2 • Eventuelt ta Initiativ til
i regi av NAV. ' og delta på et dlalog-

Sende Inn revidert møte  3.

oppfølgingspla n til NAV
senest I uke før møtet
Planen skal vise hvilke
bedriftsInterne tiltak

som er gjennomført,
eventuelt vært vurdert
og vist seg  ornulig  å
gjennomføre.

SkaSsamarbeide og
medvIrke til å fir.ne
løsnInger som seduserer
sykefravær og informere
om  egert  funksjonsevne.

Sykraelder
medisInsk ansvarlig og

Skal rnoBvere til å være•
helt eller delvis i arbeid,
hvls det r rneossinsk
forsvarllg. 


GI beskied t;I arbeids-
giver om fravær.

51 fra  om fidsperspektiv.

Oppfølgingsplanen skal
sendes sykmelder så
snart den er utarbeidet
og senest etter fire uker.

MedvIrke til g finne
løsnInger som gjør at
du kan komme tilbake i
arbeid raskest mullg.

Være innstilt på å gjøre
annet passende eller
tilrettelagt arbeid, hvis
dette kan bidra til å
komme raskere tiibake
l jobb.

Delta i otarbeldefsen
og gjennornførIngen av
oppfølgingsplan.

Hvis det er nødvendig
med fravær utover
egenmeldings-
perioden, må det
skrives sykmelding.

- Løpende vurdere
gradert (delvisi
sykrnelding.

Delta på dialogmøte • Hvis du ikke er
med arbeidsgiver og arbeidsrelatert

eventuell bedriftshelse- aktivitet Innen åtte
tjeneste, hvis ikke oker, kreves en ut-
medisinske grunner vIdet legeerklæring
forhindrer det.Syk- som dokumenterer at
melder skal også delta, ' det er tungtveiende
med mindre du ikke medisinske grunner
onsker det som h1ndret aktivitet

Medvirke til å finne
lesninger somgjør at
du kan komme tilbake i I
arbeid raskest mulig.

Delta på dialogmøtet • Skrive utvIdet lege-
slik det er avtalt erklæring hvor de
Eventuelt gl beskjed til medIsinske grunnene
arbeidsgiver hvIs det  er  til fraværet er beskrevet
medIsInsk utilrådelig for og dokumentert.
arbeidstaker å være
aktivitet.

Delta på dialogmøtet,
med mindre det er
rnedisinske grunner
som  forhindrer  det.

Medvirke til å finne
løsninger som gjør at
du kan komme filbake i

arbeid raskest

Delta på dIalogmøtet
hvis du blir innkalt.

Eventuelt ta InItiativ til
og delta på et dialog-
møte 3.

1 forkant av otløpet av
sykepengeperioden
(52 uker) ber du I
samarbeid med NAV og
sykmelder vurdere orn
det er behov for å soke
om rehabilitering  eller
arbeldsrettede tiltak
(retten til sykepenger
faller  bort etter 52  uker)

. . .

Eventuelt ta Initiativ
til og delta på et
dlalogmøte 3.

Vurdere om  arbeldstak-
eren fortsatt er arbeids-
ufor med behov for
andre ytelser fra NAV.

Pedrifts-
helsetjeneste
Skal arbeide forebyggen-
de og kan  trekkes inn I
oppfølgingsarbeidet

W-kontoret
Er en stotæspiller og
utbeta/er sykepenger
etter arbeidsgiver-
perioden (som er de 16
fe)rste dagene).

Skal foreslå aktuelle virke-
midler  som kan bidra til

I arbektsrelatert aktivitet,

Skal sanksjonere hvis

arbeidstaker, arbeids-
glver eller sykmelder
ikke overholder sine
oppfølgingsplikter.

,—•
; • Delta I dialogmotet

I bedrifter som har
denne tjenesten,

Vurdere kravet orn • BegIstrele om opp- • Avtaledialogmøte
arbeidsrelatert aktivitet følgingsplan og senest Innen 26 uker.

og om det et behov regIstreringsskjema et Tema er oppfølg ngs-
for arbeidsrettet opp- Innkommet og dialog- planen og muligheter
følgIng fra NAV, møte gjennomført, for løsninger på

arbeldsplassen, samt
om det er behov for
rehabilltering eller
arbeidsrettede tiltak i
regi  av  HAV.

Avgjøre om det fortsatt

er grunnlag for rett til I
sykepenger,

Eventuelt innkalle mil et

dialogmøte 3.
Arbeidsretrede rfltak,
eventuelt arbeids-
avklaringspenger, skal
vurderes fer maksi-
mumsgrensen for
sykepenger (52 uker)

er nådd.

Tiltitsva[gt/ Bidrar til g gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del avl-IMS-arbeldet, gir råd og veifednfrg tif arbeldstaker og bistår  f dfabgen med arbeldsghrer.  Kan delta på dialogmøter.

VeMeombud

Arbeidstilsynet Weder og føter tilsyn med at virksomheter arbelder forebyggende for å hindresykdom eller skade og at  de  har en plan for oppfølging og tilrettelegging for langtidssykrneldte.
Fører også tilsyn med virksombeters bruk av bedriftshelsetjeneste.

K4ed Mindre det er  åpenbart unødvendig,  skal det utarbeides oppfølgingsplan og gjennomføres Hvis pliktene Ikke onerholdes, vil arbeldsgIver kunne ilegges overtredelsesgebyr tilsvarende 6 rettsgebyr
dialogmøter.Unntaksregelen vil gjelde for eksempel hvis arbeidstaker (5 160 kroner pr. 1.7.2011) for hvert pIiktbrudd, arbeldstaker  risikerer  stans I sykepengene, og sykmelder

høYst sannsynlIg vil komme t;lbake uten filretteleggIng, elter
når det kan fastslås at vedkommer de ikke vil være I stand til å komme trIbake til arbeld

risikerer å bll ilagt et overtredelsesgebyr på tilsvarende 12 rettsgebyr (10 320 kroner pr. 1.7.2011) ved
manglende oppmote på minst 7 dialogmøter. Sykmelder rls kerer også å miste rerten til å  skrive syk-
meldinger. Det vil sendes forhåndsvarsel før 1,1AV eventueIt Iverksetter Sanksjoner.

HSHO (,§5EIM UniodRådefillkurie ,e„



tJicJIey  2-

Del I Fyllei ut av leder ved første kontakt 1. fraværsdag

Navn. Avd.  Har i dag (dato) 


kl. 	 gitt melding om at han/hun er fraværende pga:

Egen sykdom

Egen sykdom/sykmelding

Innlagt sykehus

Fraværet vil antakelig vare i dager.
Informasjonen er mottatt av:

Barnssykdom

Bamepassers sykdom

Annen årsak

Dato: 	 Underskrift 	

Del 11 Fylles ut av leder ved andre kontakt - 4. fraværsdag
Vurdering av funksj onsevnen:
Kan fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen:

Ja Nei Usikker

Hvis ja, hvilke forhold kan settes i sarnmenheng med fraværet 	

Er det noe du kan utføre helt eller delvis 	

Har du forslag tiI hvordan vi kan tilrettelegge for deg på arbeidsplassen (hjelpemidler, organisering,
arbeidsoppgaver, arbeidstid m.m.). 


Neste kontakt blir seinest 9. fravmrsdag. (Den syke tar kontakt med teder)

Infonnasjonen er mottatt av:

Dato: Underskrift: 	

Del 111. Fylles ut av den ansatte forste dag du er tilbake på arbeld:
Jeg bekrefter med dette ovenstående kontakt mellom meg og min leder under min sykdonsperiode/

fraværsperiode i tiden fo.m. 	 o.m 	 og at jeg var fraværende pga. forhold som
nevnt ovenfor.

Eventuell kommentaren 	

Min fødselsdato (DD.IVEVI.ÅR) : 	

Ved bams/bamepassers sykdom oppgi barners fødselsdato: 	

Jeg er alene om omsorgen: Ja Nei

Dato: 	 Underskrift 

Arbeidstaker Avdelingsleder

Opprettet 01.11.04 10:57
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INDIVIDUELL OPPFØLGINGSPLAN FOR PERIODEN F.O.M.  T.O.M 

En vurdering av funksjonsevne og muligheter for deltakelse på arbeidsplassen.
(Oppfølgingsplanen skal ikke være en informasjon om medisinske forhold og behandling)

Arbeidstaker: Født (11 siffer):

Stillingsprosent: Bokommune:

Telefon: Sykmeldt dato:

Arbeidsgiver: Avdeling og adresse:

Nærmeste leder: Tefefon:

MÂLET FOR OPPFØLGINGEN PÅ ARBEIDSPLASSEN:

VURDERING AV FUNKSJONSEVNE
Gi en kort beskrivelse av de ulike arbeidsoppgaver arbeidstakeren har:

Hvilke oppgaver kan arbeidstakeren fortsatt utføre?

Dersom ingen, hvilke andre oppgaver kan tilbys?
(For eksempel aktiv sykmelding eller midlertidig/varig omplassering)

Hva kan arbeidsgiver gjøre for at arbeldStaker skal kunne utføre oppgaver / holde kontakt med arbeidsplassen og når
kan dette skje? (Se oversikt over mulige virkemldler på baksiden).

• Hva må arbeidstaker selv gjøre for å kunne delta på arbeidsplassen og når kan dette skje?

Dato for neste møte:

Dato arbeidstakers underskrift arbeidsgivers underskrift



Arbeidstaker: Født 11 siffer :

Tilleggsopplysninger 1 påfølgende oppfølgingssamtale: Dato: 


underskrift arbeidstaker  underskrift arbeidsgiver

Arbeidstaker og arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for at arbeidstaker skal komme tilbake i arbeid.

Oppfølgingsplanen skal ta utgangspunkt i dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den bygger på en vurdering av arbeidstakers
funksjonsevne i forhold til arbeidsoppgaver. Planen skal bl.a inneholde en beskrivelse av hva som skal til for at den sykmeldte skal komme
tilbake i arbeid, herunder konkrete tilretteleggingstiltak som virksomheten kan sette i verk mht fysisk, organisatorisk og psykososiale
forhold.
Tiltak  1 tilrettelegging kan f eks innebære

fysisk tilrettelegging
- tilpasning av utstyr
- endring av rutiner, arbeldsfunksjoner eller arbeidstid
- nye arbeldsoppgaver

opplæring/omskolering

Eksempler på virkemidler for sykmeldte:

Delvis friskmelding. Dette er for de som kan gjøre noen av sine ordinære arbeldsoppgaver, også om de trenger lengre tid på dette.
Sykmeldingsprosenten fastsettes ut fra enten arbeidsmengde eller arbeidstid.
Aktiv sykmelding. Dette er en ordning for arbeidstakere, som i en periode må gjøre andre arbeidsoppgaver enn de som ordinært inngår i
stillingen. Gis i inntil 4 uker, i særlige tilfelfer i inntil 8 uker og arbeidstaker mottar sykepenger fra folketrygdem Avtale om aktiv sykmelding
sendes NAV Trygd for godkjenning.
Reisetilskudd i stedet for sykepenger. For de som kan klare å utføre arbeidet på vanlig måte, men har problemer med reisevelen. Gjelder
fra 17. dag. NAV Trygd gir vedtak om reisetilskudd etter anbefaling fra lege.
Arbeidsplassvurdering av bedriftshelsetjenesten kan utlese rett til  tilskudd fra NAV. Søknad sendes NAV Trygd. For de som ikke er
tilknyttet egen bedriftshelsetjeneste kan NAV Trygd rekvirere fysioterapeut til arbeidsplassvurdering.
Tilretteleggingstilskudd. Gjelder kun for arbeidsgivere som har inngått avtale om lnkluderende Arbeidsliv. Søknad sendes NAV
Arbeidslivssenter
Tekniske hielpemidler på arbeidsplassen.  Søknad sendes NAV Hjelpemiddelsentral

Ved behov for nærmere opplysninger kan du kontakte NAV Trygd lokal eller se nav.no.

Når du mottar 39 ukers brevet fra NAV trygd: HUSK Å SØKE OSLO PENSJONSFORS1KRING, DERSOM DU BLIR
SYKMELDT UTOVER MAKS SYKEPENGEDATO.



Individueli oppfølgingspian(Utf Iiingsveiledning)

Den indMduelle oppfølgingsplanen oppsummerer og dokumenterer resultatet av en IA-funksjonsvurdedng, dvs, en
dialog mellom leder og arbeidstaker om arbeidsmuligheter. Planen skal skrives når situasjonen tilsier at det er
nødvendig og hensiktsmessig å følge opp en ansatt som enten er syk eller som er i risikosonen for å bli det. Den skal
skrives senest innen 6 uker etter at sykefraværet startet. Det gjelder også hvis arbeidstakeren er gradert sykrueldt.
Dersom tiltakene i planen viser seg ikke å ha ønsket effekt, må nye tiltaldvirkemidler iverksettes (plan nr. 2, 3 osv.),
inntil alle realistiske muligheter er utprøvd.

Planene tjener følgende formål:
Internt avtale som dokumenterer resultatet av en funksjonsvurderingssaffitale mellom leder og medarbeider.
Informasjon til legen som da bedre settes i stand til å  foreta medisinskvurdenng av arbeldsmuligheter ved sykdom.
Dokumenterebverfor NAV at tilretteleggingsplikten og medvirkningsplikten er oppfylt.
Dokumentere overfor NAV når alle bedriftsinterne muligheter er forsøkt uten resultat.
Dokumenterer overfor Arbeidstilsynet om arbeldsgiver og arbeidstager haretterlevd kravene i Arbeidsmiljøloven.
Oppfølgingsplanene er grunnlaget for drøftingene i de lovpålagte dialogmøtene etter 12 uker og 6 måneder.
Ved evt, søknad om tilretteleggingstilskudd må kopi av planene følge som vedlegg.

Beskrivelse av  arbeidsoppgavene
Her beskrives de viktigste arbeidsoppgavene på en slik måte at også utenforstående, deriblant legen, kan danne seg et
godt bilde av hvilke arbeldsoppgaver vedkommende i hovedsak utfører.

Funksjonsvurdering (Hvilke oppgaver mestrer du og hvilke mestrer du ikke)
Med referanse til oppgavene i pkt, 1 beskrives her hvorledes medarbelderen opplever å mestre de forskjellige
arbeidsoppgavene. Hva fungerer greit og hva fungerer ikke og i så fall hvorfor,

Tilretteleggingsforslag med vurdering av muligheter for gjennomføring
Her beskrives alle tilretteleggingsforslag som antas å kunne føre til aktivitet på arbeldsplassen til tross for
helseproblemene. Forslagene kan komme både fra arbeldsgiver og fra arbeidstaker. Det forventes at begge parter er
kreative og bldrar aktivt i  denne prosessen (ref. tilretteleggings- og medvirkningsplikten). Forslag som den annen part
ikke finner det mulig å gjennomføre skal også beskrives med kommentar om hvorfor det ikke kan gjennomføres,

Plan, hva er vi enige om?
Her oppsummeres så konkret som mulig konklusjonene av funksjonsvurderingssamtalen. Hva er dere enige om å
forsøke og hva skal til av tilrettelegginger, eksempelvis, reduserttid, reduserttempo, begrensede oppgaver, endret
arbeidstid, andre oppgaver osv.
Her kryssesdet også av for om  planen skal bringes med til lege ved neste legebesøk. Dette anbefales sterkt dersom
noe av informasjonen i oppfølgingsplanen antas å ha betydning for legens vurdering av arbeldsmulighetene,

Dato og tidspunkt for neste oppfølgingssamtale
Husk å avtaleoppfølgingssamtale.Oppfølgingssamtalen avstemmer om planen fungerer etter intensjonene, dvs, at den
bidrar til aktivitet og raskere tilbakeføring til fullt arbeid. Hvis ikke må planen revideres,

Underskrift
Partene undertegner avtalen. Arbeidstaker samtykker da samtidig at oppfølgingsplanen, ved behov, kan drøftes mellom
arbeidsgiver og NAV, Husk at skriftlige notater eller planer som gjelder enkeltarbeidstakere skal oppbevares som
fortrolige personaldokumenter.

Individuell oppfølgingsplan, NAV Arbeidslivssenter Vestfold 23.11.2007



' Eksempelbank - potensielle tilretteleggingsmåter

For de som er syke
— eksem ler å konkrete tiltak
Jobbe 2 og 2 (forebygge, ev for å prøve ut nye måter å jobbe på)

Vurdere mulighet for å ha 1 ekstra (helst innenfor budsjettet)

Forandre turnus kveld — dag

Fritak og endring av arbeidsoppgave; bytte avdeling, se på

kvalifikasjoner, se etter nye muligheter. Ev prøve ut noen

oppgaver en tid for å få smak på å skaffe ny kompetanse, eller

bruke eksisterende kompetanse i ny jobb  1 annet arbeidssted

Få gjøre andre oppgaver

"Vikar" i annen stilling (en dag, el over en kort periode)

Lage frokost — kveldsmat

Synge, prate, tur med beboer

Avtale behandling på slutten av dagen

Organisere slik at beboer kommer ut hver dag

1-1va skjer når "alt" er prøvd internt? (attføring i kommunen, ev

andre virkemidler)

Osv... 


De som står i fare for å bli syke
eksem ler å tiltak

'Vikar" annen stilling  (en  dag, el over en kort periode)

Vurdere mulighet for å ha 1 ekstra, kort tid (innenfor budsjett)

Veiledning / rådgivning (om daglige oppgaver) (også ta psykisk

slitasje på alvor, f.eks ved spesielt krevende pasienter) (ikke la

noe, som er mulig, være uprøvd mht tilrettelegging)

Endre spor, finne riktig spor sammen,

- tenke nytt; rengjøring, annet?

Nye medisinertraller, obs ergonomi

Apenhet "dårlig dag" (tHrettelegge, ha robust system for

oppgavefordeling)

Fordele psykisk belastning (tenke forebyggende i den daglige

organiseringen av arbeidshverdagen, sørge for variasjon).

Trygt arbeidsmiljø; tørre å si fra, kollegial støtte

Innstillingen: I dag taper jeg, i morgen vinner jeg!

Kurs i forflytningsteknikk, alle deltar, feHes forståelse

1 samtaler med medarbeidere: Leder kjenner oppgaven og
motiverer; få inn fleksibilitet, se mungheter, ha positiv innstilling.
Leder gir veiledning / rådgivning (om daglige oppgaver) (ta
psykisk slitasje i jobben på alvor. Søke å finne "riktig" spor
sammen, tenke nytt/se muligheter. Når "alt" er prøvd internt, gå
til neste steg (attføring i kommunen, ev andre virkemidler), bruke
NAV trygd  1 -  arbeid aktivt.
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AVTALE OM ARBEIDSTRENING[1].xls

AVTALE OM ARBE1DSTRENING

Navn: NAV Lokal:

Fødseisnr: Tlf arbeid: privat:
Stilling:

Arbeidsgiver: Nærmeste leder: tlf:

I  forbindelse med arbeidstakers sykefravær  har  vi gjort avtale om aktiviseringl
arbeidstrening/intern attføring i perioden

fra 	 til 


Hensikten av tiltaket/aktiviteten:

Beskrivelse av opprinnelig arbeid:

Beskrivelse av tiltaket/aktiviteten:

Arbeidstid:
(eks antall timer pr dag eller uke)

Oppfølging på arbeldsplassen underveis og i sIuttfasen:

datoer
- ansvarlig person

Merknader:

sted/dato

Arbeidsgiver Arbeidstaker

Avtalen godkjent

Dato NAV Lokal/sign

Ko i sendt behandlende lege

Side 1



Vedlecj9 (£)

FOLKETRYGDEN SØKNAD OM TILRE1TELEGGINGS1ILSKUDD
Lov om folketrygd § 8-6, 5. ledd

1 1Førstegangskrav [ Forlengelse Til arbeidstaker (individrettet tiltak)

Arbeidsgiver
1.1 Virksomhetens navn:

1.2 Organisasjonsnurnmer:

1.5 Adresse:

1.7 Postnurnmer: 1.8 Poststed:

1.3 Bedriftsnummer: 1.4 Telefon:

1.6 Bankkontonummer:

1.9 Kontaktperson i virksomheten:

Arbeidstaker
2.1 Navn: 2.2 Fødselsnummer (11 si er):

2.3 Bokornrnune: 2.4 Telefonnummer: 2.5 Stilling:

1 2.6 I fare for å bli sykmeldt [ I 2.7 Sykepenger 2.8 Rehabiliteringspenger I 1 Heltid [ Deltid

3, Begrunnelse
3.1  Mal for  tffretteleggingen. Behov for tilrettelegging p bakgrunn av nksjonsevne og arbeidsoppgaver. (Konkret beskrivelse av tiltak/aktiviteter
og antatt effekt.) Vedlegg oppfelgingsplan

3.2 Periode det søkes tilskudd for F.o.m. To.m. Totalt antall dager:

3.3 Samlet kostnadsoverslag: Vedlegg vedr. utgifter utover kr 290,00

4. Underskrifter
4.1

Dato Arbeidstaker

4.2 Jeg plikter gi Arbelds- og velferdsetaten beskjed dersom tiltaket
ikke gjennomføres iht. ovennevnte opplysninger.

Dato Arbeidsgiver/enhetsleder

5. Tilsagn
5.1 	

Det gis tilsagn om tilskudd for uker. (Totalt dager)

5.2 Dato, underskrift kontaktperson NAV Arbeidslivssenter/saksbehandler NAV lokalt

NAV 08-06.10 Bokmål Fastsatt 10.2002 Endret 06.2007 PDF-versjon



Forskrift om tilretteleggingstilskudd
Fastsatt av Sosialdepartementet 19. desember 2003 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folke-
trygd (folketrygdloven) § 8-6 tredje ledd og § 21-12 sjette ledd.Endret ved F02.03.2005 nr 191 i kraft straks.
F30.06.2006 nr 790 i kraft 01.07.2006. F21.02.2007 nr 191 i kraft 01.03.2007.

Formål
Tilretteleggingstilskudd skal bidra til å stimulere  inkluderende arbeldslivsvirksornheter i  privat og offentlig sektor
til å legge til rette for at arbeidstakere som på grunn av sykdom, skade eller lyte har redusert arbeidsevne, kan
opprettholde arbeldsforholdet.lilskuddet skal gi en tidsbegrenset kompensasjon for virksomhetens merutgifter/
merinnsats i forbindelse med et konkret tilretteleggingstiltak.

Målgruppe
Arbeidstaker som gjennomfører et konkret og tidsbegrenset tilretteleggingstiltak som er nødvendig og hensikts-
messig med sikte på å opprettholde arbeidsforholdet, forebygge eller redusere sykefraværet og hindre frafall eller
utstøting fra arbeidslivet. Tilretteleggingstiltaket må være planlagt i dialog mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren,
jf. § 6.

Personkrets
Det kan ytes tilskudd for sykmeldte arbeidstakere som mottar sykepenger eller rehabiliteringspenger og har behov
for tilrettelegging. Det kan også ytes tilretteleggingstilskudd for arbeldstakere som står i fare for å bli sykmeldt. Det
kan ytes tilskudd både til enkeitarbeidstakere og til grupper av arbeldstakere med samme behov for tilrettelegging.
Dersom tiltaket ikke er avsluttet når arbeidstakeren blir fdskmeldt, kan det ytes fortsatt tilskudd dersom dette anses
nødvendig.

Tilskudd til arbeidsgiver
Tilskuddet kan ytes ved igangsetting og gjennomføring av tiltak i form av utprøving, tilrettelegging, opplæring eller
arbeldstrening. Det kan ytes tilskudd til opplæring i nye arbeldsoppgaver eiter annen form for titrettelegging,
herunder tilskudd til kurs og kortere opplæringstiltak, og til utgifter knyttet til arbeidsutprøving.
Det  kan  ytes tilskudd til transport til og fra arbeidsplassen der tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen
arbeidsplass innenfor virksomheten enn der den sykmeldte til daglig arbeider.
Det kan ytes tilskudd til merutgifter til vikar/ekstrahjelp forebyggende eller ved siden av gradert sykmelding.
Tilskuddet kan ikke benyttes merutgifter til vikar/ekstrahjelp når den sykmeldte er på aktiv sykmelding.
Det kan ytes tilskudd til kjøp av gjenstander/arbeidshjelpemidler. Tilskuddet kan ikke benyttes til kjøp av gjenstander/
arbeidshjelpemidler som kan dekkes etter folketrygdlovens § 10-5.
Det kan ikke ytes tilskudd til behandling.

Tilskuddets størrelse og varighet
Departementet fastsetter satsene for tilskudd etter denne forskrift. Dersom tiltaket omfatter flere arbeidstakere i
målgruppen kan tilskuddet ytes med et beløp svarende til dagsatsen ganger antall tiltaksdeltakere.
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.
Tilretteleggingstilskudd kan gis i en tidsbegrenset periode på opptil 12 uker. Dersom evaluering og ny søknad
viser at fortsatt tilrettelegging er nødvendig og hensiktsmessig, kan det fattes vedtak om en ny periode på inntil
12 uker. Dersom det foreligger særlige grunner, kan tilskuddsperioden utvides med yttedigere 12 uker. Tilskudd
kan maksimalt ytes i til sammen 36 uker.

Dokumentasjon
Arbeidsgiver må dokumentere at tiltaket vil medføre merutgifter/merinnsats minst tilsvarende tilskuddssatsene,
jf. § 5 første ledd.
Arbeidsgiver og  arbeidstaker skal i fellesskap utarbeide en individuell oppfølgingsplan, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6
tredje ledd som  blant  annet skal inneholde en beskrivelse av de tilretteleggingstiltakene som planlegges. Opp-
følgingsplanen og dokumentasjon fra arbeidsgiver skal følge søknaden.

Vedtaksmyndighet. Anke
Søknad om tilretteleggingstilskudd sendes til det organ i Arbeids- og velferdsetaten som Arbeids- og velferds-
direktoratet bestemmer.
Vedtak etter denne forskriften fattes av det organ i Arbeids- og  velferdsetaten som  Arbeids- og velferdsdirektoratet
bestemmer.
Vedtak etter denne forskrift kan ikke ankes inn for Trygderetten.

Kontroll og sanksjon
Arbeids- og velferdsetaten skal kontrollere at tiltakene blir gjennomført og tilskudd blir benyttet som forutsatt i
denne forskrift.
Arbeids- og velferdsetaten kan holde tilbake ytelser til arbeidsgiver dersom tilretteleggingstiltaket ikke gjennomføres
etter forutsetningene for denne forskriften.
§ 9, Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004.

NAV 08-06.10 Bokmål Fastsatt 10,2002 Endret 06.2007 PDF-versjon
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FOLKETRYGDEN
I IFørstegangskrav riForlengelse 


SØKNAD OM T1LRE1F1ELEGGINGSTILSKUDD
Lov om folketrygd § 8-6, 5. ledd
Systemrettede tfitak (grupper av ansatte)

Arbeidsgiver
1.1 Virksomnetens navn:

1.2 Organisasjonsnummer

1.5 Adresse:

1.7 Postnummer; 1.8 Poststed:

1.3 Bedriftsnumrner: 1.4 Telefon:

1.6 Bankkontonummer:

1.9 Kontaktperson f virksombeten:

Begrunnelse
2.1 M I or blretteleggingen. Konkret beskrivelse avtilta aktiviteter og antatt effekt.

2.2 Periode det søkes tilskudd for F.o.rn. T.o.m. Totalt antall dager: Antall deltakere:

2.3 Samlet kostnadsoverslag:

Underskrifter
3.1 3.2 Jeg plikter a gi Arbeids- og velferdsetaten beskjed dersom tiltaket

Ikke gjennomføres iht. ovennevnte opplysninger.

Dato Representant for ansattitillitsvalgt Dato Arbeidsgivertenhetsleder

Tilsagn
4.1 1 IDet gis tilsagn om tilskudd for uker. (Totalt dager)

4.2 Dato, underskrift kontaktperson NAV Arbeldslivssenter/saksbehandler NAV lokalt

NAV 08-06.11 Bokmål Fastsatt 06.2007 PDF-versjon



Forskrift om tilretteleggingstilskudd
Fastsatt av Sosialdepartementet 19. desember 2003 med bjernmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folke-
trygd (folketrygdloven) § 8-6 tredje ledd og § 21-12 sjette ledd.Endret ved F02.03.2005 nr 191 i kraft straks.
F30,06.2006 nr 790 i kraft 01.07.2006. F21.02.2007 nr 191 i kraft 01.03.2007.

Formål
Tilretteleggingstilskudd skal bidra til å stimulere inkluderende arbeidslivsvirksomheter i privat og offentlig sektor
til å legge til rette for at arbeidstakere som på  grunn  av sykdom, skade eller lyte har redusert arbeidsevne, kan
opprettholde arbeidsforholdet.Tdskuddet skal gi en tidsbegrenset kompensasjon for virksomhetens merutgifter/
merinnsats i forbindelse med et konkret tilretteleggingstiltak.

Målgruppe -
Arbeidstaker som gjennomfører et konkret og tidsbegrenset tilretteleggingstiltak som er nødvendig og hensikts-
messig med sikte på å opprettholde arbeidsforholdet, forebygge eller redusere sykefraværet og hindre frafalf eller
utstøting fra arbeidslivet. Tilretteleggingstiltaket må være planlagt i dialog mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren,
jf. § 6.

Personkrets
Det kan ytes tilskudd for sykmeldte arbeidstakere som mottar sykepenger eller rehabiliteringspenger og har behov
for tilrettelegging. Det kan også ytes tifretteleggingstilskudd for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt. Det
kan ytes tilskudd både til enkeltarbeidstakere og til grupper av arbeidstakere med samme behov for tilrettelegging.
Dersom tiltaket ikke er avsluttet når arbeidstakeren blir friskmeldt, kan det ytes fortsatt tilskudd dersom dette anses
nødvendig.

Tilskudd til arbeidsgiver
Tilskuddet kan ytes ved igangsetting og gjennomføring av tiltak i form av utprøving, tilrettelegging, oppleering eller
arbeidstrening. Det kan ytes tilskudd til opplæring i nye arbeidsoppgaver eller annen forni for tilrettelegging,
herunder tilskudd til kurs og kortere opplæringstiltak, og til utgifter knyttet til arbeidsutprøving.
Det kan ytes tilskudd til transport til og fra arbeidsplassen der tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen
arbeidsplass innenfor virksomheten enn der den sykmeldte til daglig arbeider.
Det kan ytes tilskudd til merutgifter til vikar/ekstrahjelp forebyggende eller ved siden av gradert sykmelding.
Tilskuddet kan ikke benyttes til merutgifter til vikar/ekstrahjelp når den sykmeldte er på aktiv sykmelding.
Det kan ytes tilskudd til kjøp av gjenstander/arbeidshjelpemidler. Tilskuddet kan ikke benyttes til kjøp av gjenstander/
arbeidshjelpemidler som kan dekkes etter folketrygdlovens § 10-5.
Det kan ikke ytes tilskudd til behandling.

Tilskuddets størrelse og varighet
Departementet fastsetter satsene for tilskudd etter denne forskrift. Dersom tiltaket omfatter flere arbeldstakere i
målgruppen kan tilskuddet ytes med et beiøp svarende til dagsatsen ganger antall tiltaksdeltakere.
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.
Tilretteleggingstilskudd kan gis i en tidsbegrenset periode på opptil 12 uker. Dersom evaluering og ny søknad
viser at fortsatt tilrettelegging er nødvendig og hensiktsmessig, kan det fattes vedtak om en ny periode på inntil
12 uker. Dersom det foreligger særlige grunner, kan tilskuddsperioden utvides med ytterligere 12 uker. Tilskudd
kan maksimalt ytes i til sammen 36 uker.
§ 6, Dokumentasjon
Arbeidsgiver må dokumentere at tiltaket vil medføre merutgifter/merinnsats minst tilsvarende tilskuddssatsene,
jf. § 5 første ledd.
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal i fellesskap utarbeide en individuell oppfølgingsplan, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6
tredje ledd som blant annet skal inneholde en beskrivelse av de tilretteleggingstiltakene som planlegges. Opp-
følgingsplanen og dokumentasjon fra arbeidsgiver skal følge søknaden.

Vedtaksmyndighet. Anke
Søknad om tilretteleggingstilskudd sendes til det organ i Arbeids- og velferdsetaten som Arbeids- og velferds-
direktoratet bestemmer.
Vedtak etter denne forskriften fattes av det organ i Arbeids- og velferdsetaten som Arbeids- og velferdsdirektoratet
bestemmer.
Vedtak etter denne forskrift kan ikke ankes inn for Trygderetten.

Kontroll og sanksjon
Arbeids- og velferdsetaten skal kontrollere at tiltakene blir gjennomført og tilskudd blir benyttet som forutsatt i
denne forskrift.
Arbeids- og velferdsetaten kan holde tilbake ytelser til arbeidsgiver dersom tilretteleggingstiltaket ikke gjennomføres
etter forutsetningene for denne forskriften.

Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004.
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Helse Miljø Sikkerhet

Vedlegg 4.11 Skademelding

Skademeldin

Navn: Sykehjem:

Fødselsdato: Stilling:

Skadested adr.:

Ul kkesdato: Dato Da tid fl Sklft D Overtid D Ute 0 	 Inne
På vanlig arbelds lass LI Hvilken hel fikk den skadede? Kolle a 0 Førsteh'el 0 Le e D Annet fl
På vei mellom "enestesteder D På vei til eller fra 'obb D Har du hatt s kefravær etter hendelsen?

Treff av
enstand

Sammenstøt LI
Velt
Klemt

Fall
Stukket/kuttet

El- spenning

Løft
Trusler
Vold
Brannskade
Annet

Feil /uheldig løfting

An re et/truet
Defekt utst r
Feil bruk av utstyr

Tran t rom
Mangelfull
o lærin
Pasient behandling

Sklei
Annet

MMEI

1:

0E1




„

0 Bløtdelskade D Hode LI

0 Sårskade LI Ansikt




LI Taav le emsdel LI Tenner LI
0 Forstuing /

forvridnin




Hals /nakke LI




Knokkelbrudd




R LI




Varrneskade LI Skulder




Psykiske
åk'ennin er

fl Arm/albueH / V LI

LI Annet D Håndledd/fin re H / V LI
fl




0 Hofte





LI Ben HV fl
0




LI Fot/tær H / V LI
LI




D Ps kisk




Ble arbeidstils net varslet? fl Ble olltlet varslet tilkalt? Utførte arbeidstakeren sitt vanli e arbelde? fl
Arbeidet arbeldstakeren alene? fl Har arbeidstakeren hatt s kefravær å runn av hendelsen? 0

Hvis skaden skyldes uheldi arbeldsmåte, tror du det har samrnenhen
Mangelfull opplæring? flTidspress, få eller uerfarne på jobb? D
Kan noe gjøre for å unngå gjentagelse?

med;
Ble utstyr brukt? D

Her gis nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet eller omstendigheter som førte til ulykken.
Oppgi navn og adresse på eventuelle vitner bruk om nødvendig et vedlegg.

Originalen skal sendes til avdeling for personal og organisasjon. i kopi til settes I HMS håndboka under avviksmeldinger.
kopl skal medarbeideren som har skadet seg beholde.

Dato 


Dato 


medarbeider

institusjonslederverneombud

- 92 -
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Osio kommune

INFORMASJONSSKRIV

Rett til å tegne individaell dødsfallforsikring uten belseproving ved fratreden.

Oslo kommune har gjennom Oslo Forsikring AS tegnet kollektiv Gruppelivsforsikring for samtlige
ansatte som omfattes av tariffavtalen. Forsikringen omfatter dødsrisiko.

Forsikringssummen er ved 100% stilling 10 G ved dødsfall frem til fylte 51 år, avtrappende med 5 %
pr år fra og med fylte 51 år til og med fylte 60 år. Fra og med fylte 60 år er forsikringssummen 5G.
Ved deltidsstilling, reduseres forsikringssummen i henhold til stillingsbrøk, dog minimum 2 G.  (For
pedagogisk personell er det ikke redusert ytelse ved dellidsstilling)

Du går ut av den kollektive Gruppelivsforsikringen når et av følgende forhold inntreffer:

Når du fratrer din stilling i Oslo kommune
Dersom ordningen sies opp fra Oslo kommune sin side

Dersom et av de ovennevnte forhold inntreffer, har du rett til - uten å fremlegge helseattest - å tegne en
individuell dødsfallsforsikring i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS på samme
forsikringssum og med samme forsikringstid som gjaldt for deg ved sluttdato (67 år).

Dersom du onsker å benytte deg av dette tilbudet, må du underrette forsikringsselskapet innen 6
måneder fra sluttdato.

Ved å underskrive slippen nedenfor og sende den til Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS,
eller ringe kontaktpersonen nedenfor, vil du få tilbud på individuell dødsfallsforsikring.

Med vennlig hilsen
Osio kommune

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Tif; 23 25 47 00 / 23 25 48 09
v/Ann- Tove Thorsvik Fax: 23 25 48 55
Postboks 350, 1326 L saker E- ost: ann-tove.thorsvik d2riordea.com
Etter uttredelse av den kollektive Gruppelivsforsikringen til Oslo kommune, tegnet gjennom Oslo
Forsikring AS, er jeg interessert i tilbud på individuell dødsfallsforsikring.

F lles ut av arbeidstaker:
Etternavn, fornavri: Personnummer:

Adresse:. Telefon:

Dato: 	
Arbeidstakers underskrift

F Iles ut av arbeids iver:
Arbeidstakers ArbekistakerSarbetdssted ved frairedem Stilling yed fratreden:. Stillingsbrok vedfratreden.'„

sbutdatd: (ikke 41O o 45-4ersonell

Dato: 	
Arbeids ivers underskrift o stem el
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF
Ammerudlunden sykehjem

Vedlegg kapittel 4.28 i HMS perm

AKAN RETNINGSLINJER

Fastsatt I AMU den 30.08.2012 med virkning fra 01.09.2012

AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk

ble opprettet av LO og NAr (nå NHO) i 1963. AKAN er opprettet i erkjennelse

av at rusmiddelbruk er problemer som griper inn i arbeidslivet.  Komiteen er

et trepartsamarbeid med 2 representanter fra NHO, i representant fra LO

og 1 representant fra staten.

IVIALSETTING

Målet med AKAN arbeidet på  Ammerudlunden  er å opprettholde et rusfritt

arbeidsmiljø gjennom forebyggende virksomhet, hjelpe medarbeidere med

rusproblemer og skape trygghet og tilliti alle forhold som omfattes av AKAN

arbeidet.

Det er en målsetting å gjøre rusmiddelmisbrukeren i stand til å  fjerne

rusmiddelproblemet. Alle medarbeidere skal vite om AKAN-organiseringen,

slik at enhver som ønsker og trenger hjelp, skal få det på et tidligst mulig

tidspunkt. Ved ansettelse undertegnes AKAN-erldæringen (vedlegg).

Rusmiddel og arbeid hører ikke sammen. Å bruke rusmidler i arbeidstiden og

å opptre påvirket på arbeidsplassen tolereres ikke (jamfør

Helsepersonelloven § 8 Pliktmessig avhold).

Vi løser ikke problemene ved å skjule dem. Ansatte med rusmiddelproblemer

trenger hjelp. AKAN vil hjelpe, men det forutsetter at vi får kontakt med

misbrukeren. Forsøk fra kolleger og fra misbrukeren selv på å dekke over

problemene kan være en bjørnetjeneste.

Blir kolleger og foresatte klar over at en medarbeider har

rusmiddelproblemer, bør de koble inn AKAN. Hyppig fravær, for sent
omsorgOslo KF, Ammerudlunden mars 2012



fremmøte og dårlig utført arbeid kan være tegn på rusmiddelmisbruk. økt

irritabilitet, økt glemsomhet sosial tilbaketrekking

AKAN-AVTALE

Mellom Omsorg Oslo KF og arbeidstakernes organisasjoner er det inngått

AKAN-avtale der det er enighet om å samarbeide for å forebygge

alkoholmisbruk, narkomani og spillavhengighet. Vi skal sammen gjøre

ansatte med rusmiddelproblemer motivert for behandling og hjelpe

alkoholskadde og narkomane til et normalt liv

AKAN-avtalen ble inngått xx.xx.2012 mellom Omsorg Oslo KF, verneombud

og tillitsvalgte på Ammerudlunden.

Organiseringen og dokumentene som benyttes i AKAN-arbeidet er vedtatt

AMU den 30.08.2012

HVA ER RUSMIDDELMISBRUK

Regelmessig rusmiddelbruk som stadig medfører beruselse og/eller leder til

medisinske, sosiale eller økonomiske konsekvenser er misbruk av rusmidler.

Med rusmidler mener vi alkohol, narkotika eller andre rusfremkarlende

midler. All bruk av illegale rusmidler er misbruk.

HVA ER SP1LLAVHENGIGHET

Pengespillavhengighet avhenger av hyppige, gjentatte episoder av pengespill

som dominerer personens liv på bekostning av sosiale, arbeidsmessige og

farnillemessige verdier og forpliktelser (World Helath Organisation 1992)

HVEMKAN T OPP WBRUK

AKAN-opplegget bygger på sondaritet med den som har et

rusmiddelproblem og igangsetting av et behandlingsopplegg så raskt som

mulig. Jo lenger et rusmiddelmisbruk har fått vare, jo vanskeligere og mer

krevende er det å gjøre noe med det, både for rusmiddelmisbrukeren og for

miljøet også arbeidsmiljøet'- omkring han eller henne.

Ved berettlget mistanke om at en kollega har et rusproblem, må nærmeste

leder bli orientert. Han/hun skal kontakte institusjonssjef som igjen tar dette

opp med vedkommende.

Vanskeligheten er ofte at den det gjelder selv ikke ser sitt problem.

Omsorg Oslo KF, AMmerudlunden mars 2012



DEFIN1SJON AV ARBEIDST1D

Arbeidstiden er den tiden man utfører lønnet arbeid, uavhengig om det er

. dag, kveld, natt eller helgearbeid. Kurs, seminar og konferanser regnes også

som arbeidstid. 1 de tilfellene hvor det serveres alkohol i overenskomst med

arrangør (kurs, seminar etc.), er det akseptabelt med et moderat forbruk som

ikke får konsekvens for yteevne eller atferd. For øvrig gjelder

Helsepersonellovens, §8 vedrørende Pliktmessig avhold

AKAN-UTVALG

.1rbeidsmiljøutvalget (AMU) på Ammerudlunden utgjør AKAN-utvalget.

AKAN- utvalget deltar ikke i behandlingen av den enkelte

rusmiddelmisbruker. Det har til oppgave å være et informasjonsorgan 1

spørsmål om alkohol, narkotika og annet rusmisbruk innenfor

arbeldsmiljøet. AKAN-utvalget skal påse at retningslinjene i AKAN-avtalen

blir fulgt, slik at den som har behov for hjelpetilbud, får det i rett tid. AKAN -

utvalget får fremlagt rapport på AKAN-arbeidet hvert halvår.

AKAN-KONTAKTEN

Ammerudlundens AKAN-kontakt er det sentrale ledd i AKAN-arbeidet og

)( rtakten til de ulike virksomheter og den medarbeioleren som følges opp.

AN-kontakten er sammen med histitusjonssjef ansvarlig for å planlegge,

koordinere og følge opp individuelle AKAN-opplegg.

AKAN-kontakten er en ressursperson med erfaring og kompetanse på AKAN-

feltet, som kan gl nødvendig informasjon om hva AKAN er samt veilede de

involverte i et AKAN-opPlegg.

AKAN-kontakten på Ammerudlunden er den, som sammen med

institusjonssjef, følger opp medarbeidere som er i et AKAN-opplegg.

h,,iFISONKONTAKT

Personkontakten kan for noen være et viktig ledd i AKAN-arbeidet, og

han/hun kan fungere som bindeledd mellom arbeidsplass og den som er i et

AKAN-opplegg. Personkontakten er en sosial støttekontakt for nnisbrukeren i

arbeidet med rusmiddelproblemene. Et nært tillitsforhold er nødvendig.

Personkontakten bør derfor velges av den som har rusmiddelproblemene,

Omsorg Oslo KF, Ammerudlunderi mars 2012



AKAN-skjema nr. 1
Første advarsel muntii )
Referat fra møte Dato
Arbeidstakers navn Fødselsnummer
Stillin Virksomhet

r Møtte ruspåvirket på arbeid. Samråd med nærmeste
Dato

leder under forebyggende arbeid.
r

- • Ble pga dette beordret til å forlate arbeidsplassen

Var fraværende fra jobb. Mistanke om at fraværet skyldes Dato
bruk av rusmidler.

Dette er brudd på din arbeidsavtale med Omsorg Oslo KF og bi.a. i strid med
Omsorg Oslo KFs personalreglement. AKAN — kontakten på Ammerudlunden vil bli
Orientert om saken.
Du fikk i møtet henstilling om å søke hjelp for ditt misbruk og har fått informasjon
om rettigheter og plikter i henhold til gjeldende reglement for AKAN på
Ammerudlunden som ble utlevert i møtet. Det vil bli et møte nr. 2. Her vil videre
oppfølging av hendelsen bli fastsatt.

Du er i møtet anmodet om å ta kontakt med

(f.eks AKAN-kontakt, fastle en, tiRitsval t, verneombud

f Dersom dette forhold gjentar seg, og du ikke følger opp anmodningen om å ta
kontakt med behandlingsapparatet, vil dette kunne få konsekvenser for ditt
arbeidsforhold i kommunen.

Underskrift
Dato Institusjonssjef Medarbeider

Kopi til: Akan-kontakten.
Sendes rekommandert  eller overleveres  personlig.

Omsorg Oslo KF, Ammerudiunden mars 2012



AKAN Erklæring
Som medarbeider på Ammerudlunden plikter jeg å sette meg inn i
virksomhetens AKAN-retningslinjer.
Dette skjemaet skal fylles ut ved inngåelse av arbeidsavtale på
Ammerudlunden.

Som medarbeider på Ammerudlunden er jeg klar over:

At jeg ikke kan møte på arbeid påvirket av rusmidler
Ikke bruke rusmidler i arbeidstiden
Ikke bruke rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det medfører

Fravær
At arbeidet ikke utføres tilfredsstillende
At sikkerheten settes i fare
At kvaliteten på jobben ikke ivaretas

Jeg er informert om at dersom man er ruspåvirket / i bakrus i

jobbsammenheng, blir man tatt ut av arbeidet øyeblikkelig og sendt hjem

på en forsvarlig måte.

Det vil bli gitt muntlig advarsel som følges opp av personlig møte med

institusjonssjef. AKAN kontakten informeres.

Dato. 	

Virksomhet: 	

Medarbeiderens underskrift:

Institusjonssjefens underskrift:

Omsorg Osb KF, Amrnerucllunden mars 2012



AKAN-skjema nr. 2
Andre advarsel skriftli
Arbeidstakers navn Fødselsnummer

Stilling Virksomhet

ri Møtte ruspåvirket på arbeid.
Dato

r( • Ble pga dette beordret til å forlate arbeidsplassen

Var fraværende fra jobb Dato

Dette er brudd på din arbeidsavtale med Omsorg Oslo KF og bl.a. i strid med
Omsorg Oslo KFs personalreglement.
Du fikk i møtet tilbud om AKAN-opplegg med tanke på hjelp for ditt misbruk og har
fått informasjon om rettigheter og plikter i henhold til gjeldende reglement for AKAN
på Ammerudlunden.
Hvis tilbudet om AKAN-opplegg ikke tas til følge, vil dette kunne få konsekvenser for
ditt arbeidsforhold i kommunen i form av oppsigelse/avskjed  (jf. Personalregletnentet
§§ 11 og 12).

Det vises til 1. advarsel gitt  Dato

Du er i møtet anmodet om å ta kontakt med

feks AKAN-kontakt, fastlegen tillitsval t verneornbud

Underskrift
Dato Institusjonsejef

r(Jeg har rnottatt 2. advarsel og • velger velger ikke,
å  å inn 1 et AKAN opplegg
Dato Underskrift medarbeider

Kopi til: Bedriftshelsetjenesten (BHT). Gjelder for ansatte i stillinger hvor BHT er
lovpålagt.
AKAN-kontakt

Sendes rekommandert eller overleveres personlig.

Omsorg Osb KF, Ammerucilunden mars 2012



BEHANDLINGSERKLÆR1NG

Navn: 	

Fødselsdato: 	

Arbeidssted. 	

Undertegnede er kjent med Omsorg Oslo KFs behandlingsopplegg ved
misbruk av rusmidler.

Jeg erklærer meg villig til å gjennomgå det behandlingsopplegg som er
lagt opp. Jeg er innforstått med at opplegget innebærer følgende
betingefser:

A stå under oppfølging av AKAN - kontakt som påser at
behandlingen blir gjennomført.

Nødvendig kontakt med hjemmet som ledd i
behandlingsopplegget.

Etablering av personkontakt(er).

Jeg er klar over at det kan få konsekvenser for mitt ansettelsesforhold på
Ammerudlunden dersom behandlingsopplegget ikke blir fulgt.

Osio, den

Medarbeiderens underskrift

Bevitnelse (AKAN-kontakt)

Institusjonssjef

Vedlegg: Beskrivelse av behandlingsopplegg (vedlegg skjema 4)

Omsorg Osfo KF, Ammerudlunden mars 2012



AKAN-skjema nr. 3
Tred'e advarsel (skriftli
Arbeidstakers navn Fødselsnummer

Stilling Virksomhet

r .
• Møtte ruspavirket pa arbetd.

Dato

r
.( Ble pga dette beordret til å forlate arbeidsplassen

Var fraværende fra jobb Dato

Dette er brudd på din arbeidsavtale med Omsorg Oslo KF og bl.a. i strid med
Omsorg Oslo KFs personalreglement.
Du vil bli innkalt til et møte der direktør, institusjonssjef, AKAN-kontakt og
bedriftshelsetjenesten er tilstede. Du har anledning til å ta med deg eller
annen fullmektig dersom du ønsker det. Hensikten med møtet er å gjøre opp status
og vurdere om det er hensiktsmessig å fortsette opplegget.
Konsekvensen ved å takke nei til å fortsette behandlingsopplegget, vil være at
ansettelsesforholdet i kommunen kan komme opp til vurdering.

Det vises til 1. advarsel itt Dato
Det vises til 2. advarsel itt Dato

Du er i møtet anmodet om å ta kontakt med

f. eks AKAN-kontakt, fastle en tillItsva t verneornbud

Underskrift
Dato Institusjonssjef

Vedlegg: Reglement for AKAN på Ammerudlunden
Kopi til: - AKAN-kontakt

Bedriftshelsetjenesten (BHT). Gjelder for ansatte i stillinger hvor I3HT
er tovpålagt.

Kommunalsjef

Sendes rekommandert eller overleveres personlig.

Omsorg Oslo KF, Ammeruoltunden mars 2012



AKAN-skjema nr. 4
Ansvarsfordeling og forstag til oppfølgingstiltak
(Fylles ut i samråd med AKAN-kontakt)
AKAN avtale (Avtale om arbeidsgiverens rett til å stille krav til arbeidstaker ved
rusmiddelmisbruk)
Arbeicistaker
Arbeidstakers navn Fødselsnummer
StiHin Virksomhet
Arbeidstakers ansvar:

Ha kontakt med personlig kontakt (PK) stort sett hver dag i arbeidstiden
Si fra til PK dersom en trenger eller ønsker hjelp
Delta i oppsatte samtaler med PK, AKAN-kontakt, institusjonssjef
Akseptere telefonkontakt og / eller hjemmebesøk ved fravær

Personlig kontakt (PK) sitt ansvar;
r=> Inngå skriftlig avtale om å være PK
c=> Være åpen og ærlig i støtteforholdet
r=> Infonnere institusjonssjef dersom deler av AKAN-avtalen ikke etterleves

Si i fra dersom en blir involvert i problemer en ikke er kvalifisert for eller mestrer
i=> Ikke gå inn i rollen som overvåker

Må ikke påta seg ansvaret om personen i AKAN-opplegget bryter avtalen
Må ikke bli så engasjert at den nødvendige distansen til personen i AKAN-opplegget
forsvinner

Virkesomhetsleders ansvar:
,=5 Holde kontakt med alle involverte parter
i=> Ansvarlig for at alle skjemaer fylles ut og rutiner følges

Forsla til o pfølgingstiltak(fisten er ikke utternmende og kan gjerne suppleres

Møtevirksomhet / kontakt mellom de ulike parter
Promillekontroll ved forsentkomming eller mistanke om misbruk
Omplassering
Legeerklæring ved ethvert fravær
Legeerklæring kun fra nærmere avtalt lege
Melde fra ti) institusjonssjef snarest mulig ved fravær
Motta det tilbud om behandllng som lege / kontaktperson i virksomheten
foresiår
Jevnlig kontakt med kontaktperson
Jevnlig kontakt med institusjonssjef
Ringe selv ved fravær

Avtale/Tiltaksliste:(Benytt baksiden av arket ved behov)

Brudd på denne avtalen vil kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet på
Ammerudlunden i form av oppsigelse / avskjed

Underskrives av Arbeidstaker:_ AKAN-kontakt:
Oslo: . 20

Omsorg Oslo KF, Ammerudlunden mars 2012



PROSEDYRER VED RUSMIDDELMISBRUK

Første gangs forseelse

I. Når en arbeldstaker opptrer påvirket av alkohol eller andre rusmidler i

tjenesten, skal nærmeste leder sørge for at vedkommende blir tatt hånd om

og tatt bort fra arbeidet under betryggende forhold. Nærmeste leder plikter

videre å gi melding til institusjonssjef som er ansvarlig for oppfølging og

orientering til AKAN -kontakten. Ved første gangs forseelse gir

institusjonssjef en muntlig advarsel til vedkommende. Dette skal

dokumenteres på AKAN-skjema nr.l og oppbevares 1 personalmappe på

virksomheten,

Advarselen følges opp med en personlig samtale så snart som mulig. Det

skal gis tilbud om at tillitsvalgt/personkontakten kan være tilstede. AKAN-

kontakt vurderer saken sammen med institusjonssjef. Dersom de finner det

formålstjenelig, orienterer AKAN-kontakt vedkommende arbeldstaker om de

behandlingstilbud som gis i regi av AKAN. Vedkommende stilles fritt med
hensyn til om han/hun vil gå inn i et behandlingsopplegg. Institusjonssjef

informeres om resultatet. Hvis tilbudet om oppfølging avslås, behandles

dette som personalsak.

Andre gangs forseelse
Ved andre gangs forseelse gis skriftlig advarsel til vedkommende med

pålegg om å ta opp sitt problem med AKAN-kontakten. Dette skal

dokumenteres på AKAN-skjema nr. 2. Gjenpart av advarselen sendes AKAN-

kontakt og personalavdelingen.

AKAN-kontakt skal ta initiativ til å legge opp et behandlingstilbud.

Opplegget utformes i samarbeid med vedkommende selv, med

personkontakt hvis slik er oppnevnt, og med institusjonssjef. AKAN-

støtteavtale og behandlingserklæring undertegnes og gjenpart sendes

personalavdeling (vedlegg).

Det skal ytes bistand til arbeidstakere som har problemer med alkohol,

narkotika eller andre rusmidler og som seiv, eller ved hjelp av andre, tar

initiativ til å komme under behandling. Alternativet er at saken behandles

som ordinær personalsak

Omsorg Oslo KF, Ammerudlunden mars 2012



Hvis medarbeideren ikke velger behandlingsopplegg vil tredje gangs

forseelse føre til skriftlig advarsel som er siste varsel før oppsigelse. AKAN-

skjema nr. 3. Gjenpart sendes personalavdeling.

AKAN-kontakten skal påse at behandlingsopplegget blir fulgt, og i

samarbeid med institusjonssjef utvikle kontaktrutiner som skal benyttes

tilfelle tilbakefall. Hvis vedkommende arbeidstaker ønsker det, skal bistand i

dette arbeidet søkes hos tillitsvalgt, eventuelt personkontakten eller

personalavdelingen. Kontakt til familien kan bli etablert.

Fortsatt misbruk
Ved fortsatt misbruk skal saken drøftes av AKAN-kontakt, institusjonssjef

og sammen med vedkommende. Ut fra sykdoms- og behandlingsforløp

avgjør denne gruppen om behandlingsopplegget skal fortsette. Hvis

behandlingsopplegget avsluttes, følges dette opp videre under punkt 8.

I tilfeller der en vurderer at fortsatt behandling vil være lite effektivt, eller

der den ansatte ikke aksepterer behandlingstilbudet, blir saken behandlet på

institusjonssjefnivå som en vanlig personalsak.

Taushetsplikt
Alle som deltar i AKAN-arbeidet har taushetsplikt, med unntak av det

retningslinjene tilsier av samarbeid og meldeplikt. Taushetsplikten innebærer

også at alt skriftlig materiale, som for eksempd skriftlige advarsler, skal

oppbevares utilgjengelig for andre enn dem som deltar i

behandlingsopplegget samt eventuelt personalavdelingen

Foreldelse

Går det mer enn to år etter siste forseelse, anses alle tidligere advarsler

for bortfalt, og papirer som angår saken makuleres på betryggende måte.

Omsorg Oslo KF, Ammerudlunden mars 2012



men må godkjennes av AKAN-kontakt. Personkontakten er en frivillig

ordning som den enkelte selv bestemmer om man vil benytte.

TAUSHETSPLIKT

Alle som er involvert i AKAN-arbeid har taushetsplikt med unntak av det

retningslinjene tilsier av samarbeid og meldeplikt.

Omsorg Oslo KF, Ammerudlunderi mars 2012



FORHOLDET TIL GJELDENE REGELVERK

Bruk av rusmidler I forbindelse med arbeidet er en krenkelse av

tjenesteplikten i forhold til gjeldende regelverk, og kan føre til ordensstraff,

suspens'on, op sigelse eller avsk'ed etter reglene i lover o avtaleverk.

KJØREREGLER ALKOHOL I ARBEIDSSITUASJON

Servering av alkohol i arbeidstiden: Nei.

Ved reiser og representasjon, kurs osv...

Det er greit til mat, sosialt samvær på kveldstid om inntaket er slik at det

er uproblematisk for yteevne eller atferd.

Ved sosiale arrangement i virksomhetens regi?

Alkohol i moderate mengder på julebord og lignende aksepteres

+Bakrus og alkohollukt i jobbsammenheng: Nei.

Skal kjørereglene gjelde for alle?Ja.

Man kan evt. søke om å bli fritatt fra dette i spesielle situasjoner.

Misbruk av andre rusmidler og legemidler?  Nei.

Påvirket I jobbsammenheng, hva slags reaksjoner bør han/hun få?

AKAN rutinene skal følges

Omsorg Oslo KF, Ammerudiunden mars 2012



AMMERUDLUNDEN

INTERNKONTROLL Legionella via aerosol

I følge midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av LegionelIa via aerosol
fastsatt av Sosial- og helsedepartementet den 12.7.05 med hjemmel i lov av 5.8.04
nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 annet og sjette ledd, jfr. § -10 annet ledd

utarbeides føl ende to rutinesk.emaer:
> Registreringsskjema nr. 1: Dokumentasjon ved prøvetaking
> Registreringsskjema nr. 2: Dokumentasjon av rengjøring

Om gjeldende forskrift

I forhold til § 1 gjelder forskriften ved Ammerudlunden for:
> dusj på badene på beboerrom
> for personaldusj i underetasjen i garderobene

Institusjonssjef er ansvarlig for at aktuelle innretninger er i samsvar med
bestemmelsene og sette i gang tiltak for å oppfylle krav om det er nødvendig

Det skal foretas rengjøring av dusjanleggene hvert kvartal for å holde disse i samsvar
med bestemmelsene

Det skal foretas analyseprøver av innretningene som kommer inn under
forskriften to ganger årlig
Disse skal feveres Eurofins, Norsk Matanalyse, Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo, tlf
09450 innen 24 timer etter at de er tatt.

Svar på analysen føres på eget skjema som settes i HMS permen

fall innretninger ikke er i samsvar med bestemmelser må disse stenges
inntil forholdene er i orden,

27.02.2012

Etter modell fra Spydeberg kommune

Mona Bekkhus
Institusjonssjef

Vedlagt følger to registreringsskjema
registreringsskjema for prøvetaking

- registreringsskjema for rengjøring



Legionella kontroll

Eurofins  Environment  Tosfing Norwa
AS (Moss)
F.  reg. 965 141 618 MVA
Møllebakken 50
NO-1538  Moss

TIf: +47 69 00 52 00
Fax: +47 69 27 23 40

AR-13-MM-001549-01
IIIMUM0111111111111111
EUNOM0-00068416
Prøvemottak: 16.01.2013
Temperatur:
Analyseperiode: 16.01.2013-30.01.2013
Referanse:

($a
NofisK

\ st.E1Kr~m
"TZUrIM

eurofins

Ammerudlunden sykehjem
Ammerudveien 37
0958 Oslo
Attn: Mona Birgitte Bekkhus

ANALYSERAPPORT
Prøvenr.: 439-2013-01160323 Prøvetakingsdato: 16.01.2013

Prøvetype: Varmt bruksvann Prøvetaker: T.W

Prøvemerking: Dusj herre rom: Analysestartdato: 16.01.2013

Analyse ResuItat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi

Kirntall 36°C 30 cfu/rn1 ISO 6222

LegionelIa spp. < 1 cfun 000 ml ISO 11731-2

Prøvenr.: 439-201 3-011 60324 Prøvetakingsdato: 16.01.2013

Prøvetype: Varmt bruksvann Prøvetaker: T.W

Prøvemerking: Dusj dame rom: Analysestartdato: 16.01.2013

Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi

Kimtall 36°C 30 cfu/m1 ISO 6222

Legionella spp. < 1 cfu/1000 ml ISO 11731-2

Moss 30.01.2013

•ht c>2 /143'e
Anne Lise Ellingsen

ASM/Bioingeniør

Teonforklarino: 

* ({kke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre  enn, > :Større enn,  nct Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurernent, LOR :Kvantiriseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til aboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse, Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 1



AMMERUDLUNDEN

INTERNKONTROLL — Legionella via aerosol

Rutineskriv nr. 1:
Dokumentasjon ved prøvetaking av vann

Det skal tas analyser av vann i følgende dusjanlegg innen den 1.3 og 1.9. hvert år:

personaldusj i garderobene

lnstitusjonssjef sørger for at prøver blir tatt, og det kvitteres for dette i HMS permen.

Prøvene leveres på prøvemottaket til analyse ved laboratoriet på Eurofins, Norsk
Matanalyse

Når svar på prøver foreligger føres disse inn i skjema i HMS permen

Om prøvetakingen:
Det er vaktmester som tar vannprøver av aktuelle innretninger. Prøvene helles i flasker
tilsendt fra Eurofins, Norsk Matanalyse, og leveres der innen 24 timer etter at de er tatt.
Prøvene skal tas ved å tappe vannet rett fra slangen / dusjen, temperert vann
(dusjetemperatur)
Når prøvene skal tas, må man ikke berøre innsiden av boksen.
Flaskene merkes med tappested og dato. Kopi av bestillingsskjemaet skal følge prøven

27.02.2012

Etter modell fra Spydeberg kommune

Mona Bekkhus
institusjonssjef



AMN1ERUDLUNDEN

INTERNKONTROLL Legionella via aerosol

Rutineskriv nr. 2:
Dokumentasjon av rengjøring av innretninger

1. Følgende dusjanlegg skal rengjøres hvert kvartal for å forebygge Legionella via

aerosol:

> dusj på badene på beboerrom

> personaldusj i garderobene

Om rengjøringem

Vaktmester har ansvaret for at aktuelle innretninger / dusjanlegg blir rengjort etter rutinen

Dusjslange og,spylehodet legges i bøtte med klorvann natta over

Rengjøringen dokumenteres med dato og underskrift i aktuelt skjema i HMS permen

27.02.2012

Etter modell fra Spydeberg kommune

Mona Bekkhus
Institusjonssjef



AMMERUDLUNDEN

Dokumentasjon av provetaking

Hvor Kvittering
Dato: er prøven tatt for at prøve er tatt Dato Resultat Kvitterin

Februar 2012

Skjemaet skal oppbevares i HMS perm hos institusjonssjef

1NTERNKONTROLL — Legionella via aerosol



AMMERUDLUNDEN

Dokumentasj n av rengjøring:

Dato: Persona Idus" Merknader Si natur

,

Februar 2012

Utfylt skjema skal oppbevares ii:IMS perm hos institusjonssjef

INTERNKONTROLL — Legionella via aerosol



AMMERUDLUNDEN

Dokumentasjon av rengjøring post 	

Dato: Dusj beboerrom Signatur

Merknader

Februar 2012

Utfylt skjema skal oppbevares i HMS perm hos institusjonssjef

1NTERNKONTROLL — Legionella via aerosol



Vi foreslår at følgende skal skje når byrådet ønsker å konkurranseutsette et sykehjem

1. Byrådet/byrådsavdelingen sender i forkant av vedtak om konkurranseutsetting ut info
til angjeldende enhet som skal konkurranseutsettes og ber om at enheten gjennomfører
følgende prosedyre:

2. Det sendes varsel ut til enheten som foreslå konkurranseutsatt. De skal følge følgende
prosedyre:

Det innkalles til 14.f-møte (jmf. Dok. 24). Foruten tillitsvalgte inn kalles også
verneombud til dette møtet. Møtet blir enige om en videre framdrift
(tidspunkter for møter m.m.)
Det igangsettes arbeid med en risikoanalyse for å kunne se HMS-konsekvenser
av endringen.
På bakgrunn av risikoanalysen utarbeides en handlingsplan
Det avholdes infomøter på sykehjemmet slik at alle fåx informasjon om
varselet. Møtene kan enten avholdes avdelingsvis eller som fellesmøte. Det må
tas hensyn til at ansatte går skift slik at man velger tidspunkter hvor flest mulig
kan komme
Det lages et infolluasjonsskriv som henges opp på den enkelte avdeling/post.
Det innkalles til AMU-møte hvor risikoanalyse og handlingsplanen behandles
På bakgrunn av vedtaket i Amu legges handlingsplanen til grunn for videre
arbeid for å redusere HMS-konsekvensene av varsel om konkurranseutsetting

3. Leder for enheten sender tilbake rapport om gjennomgangen samt oppsummering av
arbeidet med handlingsplanen til byrådet

Det vises til vedlagt rutiner som er innarbeidet i vår HMS-system



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

Kap: 441.  Revidert dato: 06.03.2012
Rutine for håndterin av vold o trussel om vold
Versjon nr: 1 Sider: 7
Dato: 06,03.2012 Filnavn:

RUTINE FOR HANDTERING AV VOLD
• OG TRUSSEL OM VOLD

SIKKERHETS- OG OPPFØLGINGSTILTAK MOT
VOLD OG TRUSLER RETTET MOT MEDARBEIDERE
OG BRUKERE I SPYDEBERG KOMMUNE

SKJEMA FOR REGISTRERING AV FYSISK OG
PSYKISK VOLD

RUT1NE FOR HANDTER1NG AV VOLD OG TRUSSEL OM VOLD

1. HENS1KTOG FORMÅL

Hensikten med rutinen er å beskrive fremgangsmåten når medarbeidere i

Oslo KF har vært utsatt for vold eller trussel om vold.

Tidlig og godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeidere er med på å

hindre vanskelige episoder og gi støtte til de som måtte trenge det.

Vold og trusler mot medarbeidere er ingen privatsak, men et felles

anliggende,



Oslo kommune
Onisorg Osio KF

2. DEFINISJONER OG BEGREPER

Med  trussel  menes et verbalt angrep på en person i den hensikt å skremme

eller skade personen.

Med  vold  menes enhver fysisk eller psykisk skade på en person. Vold er også

skadeverk på inventar og bygning

Sikkerhet og utføring av arbeidet

Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut

fra hensynet til arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd jfr §4-4(1) i

Arbeidsmiljøloven

Tjenestestedet skal organiseres og innredes slik at det i størst mulig grad

virker forebyggende i forhold til voldshandlinger og gir optimal trygghet

for arbeidstaker i utførelse av arbeidsoppgaver

Vold og eller trusler kan ikke aksepteres. En felles holdning til vold og

trusler skal sikres gjennom opplæring, informasjon, rapportering og klare

retningslinjer tilpasset den enkelte virksomhet

Den enkelte virksomhet utarbeider ved behov interne, tilpassede

prosedyrer for håndtering av vold og trusler om vold som et supplement

til disse retningslinjer

3. HANDLINGER RETT ETTER EN HENDELSE

Ta kontakt med lege/legevakt ved personskade. Den utsatte tilbys

følge av en medarbeider ved virksomheten.

Ved alvorlig arbeidsulykke (personskade) skal Arbeidstilsynet

kontaktes: tlf. 815 48 222

Arbeidstaker tar kontakt med nærmeste leder som tar ansvar for en

samtale umiddelbart, verneombud kontaktes av leder. Om verneombud

skal delta i første samtale vurderes av partene i fellesskap. Skjema for

registrering av fysisk og psykisk vold ligger til grunn for samtalen.

Leder skriver evt. skademelding i samarbeid med den utsatte

medarbeideren, (Viktig ved evt. senskader, menerstatning)

leder rådfører seg eventuelt med bydelsoverlegen.

Lederen kontakter politi og vurderer anmeldelse avhengig av situasjon.

1 alvorlige tilfeller kontaktes pårørende.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

Når arbeidsgiver anmelder, gis den utsatte tilbud om bli med til

politiet.

Leder samler alle involverte til en "utblåsning". Det er viktig at alle får

vært med på å prate om hendelsen på et trygt og avskjermet sted før

de drar hjem. Gi gjerne en orientering om mulige reaksjoner (med

støtte fra bedriftshelsetjenesten hvis ønskelig og mulig).

Dersom man utsettes for en alvorlig situasjon har leder ansvar for at

den utsatte ikke sendes hjem uten å forsikre seg om at vedkommende

har andre personer å forholde seg til hjemme, evt. ha følge hjem.

Leder skal ordne et nettverk av "kameratstøtte".

Ikke let etter syndebukker på dette stadiet, diskusjoner rundt

forandring av arbeidsrutiner tas senere.

Dagen etter hendelsen (15-24 timer) bør det gjennomføres en

debrifing. Denne er lukket med adgang kun for de som var invoIvert.

Den som leder debrifing må ha kompetanse og erfaring. Bør være en

nøytral person, ikke lederen på avdelingen.

Leder skal motivere til å unngå sykemelding om det ikke er absolutt

nødvendig. Det er i etterfasen viktig med kontakt med

arbeidskollegaer.

Leder må utarbeide  en  plan sammen med den rammede, for hvordan

den utsatte skal forholde seg i tiden fremover.

4. ANSVAR FOR DEN ENKELTE ARBE1DSTAKER OG LEDER

Medarbeideren som har vært utsatt for en voldelig episode eller har mottatt

en trussel tar umiddelbart kontakt med sin leder. Lederen sørger for at denne

personen blir tatt vare på og foretar nødvendig skjerming rundt personen.

Medarbeideren skal være trygg på at nødvendige tiltak blir iverksatt. Lederen

har deretter ansvaret for at saken blir fortløpende vurdert. Det er i  denne

fasen viktig at den utsatte medarbeideren blir holdt løpende orientert om

utvikfingen i saken.

Lederen skal ikke tillate at det snakkes nedsettende eller at det rakkes ned

på en person som har blitt utsatt for en ubehagelig episode.



Oslo kommune
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5. HANDLINGER I PERIODEN ETTER EN HENDELSE

Møte med medarbeideren og eventuelt ektefelle/samboer og barn for å

gi støtte og informasjon.

Ved sterke hendelser oppfølgingsmøte 3 4 uker etter hendelsen.

6. BEDRIFTSHELSETJENESTENS MULIGE ROLLE
(VURDERES I HVERT TILFELLE)

jobber forebyggende med opplæring av ledere og medarbeidere,

herunder ransøvelser, rutiner, orienteringer.

Yter støtte for medarbeidere og ledelse etter en hendelse, bistand

blant annet under politiavhør. Orientere om mulige reaksjoner.

Gjennomfører debrifing dagen etter.

Oppfølging av medarbeidere, om ønsket.

Gir oppfølging etter 3, 6, 9 og 12 mnd hvis ønsket.

Hjelper med å skrive yrkesskademelding.

7, FOR DEN ENKELTE SOM HAR VÆRT UTSATT FOR EN EPISODE

Snakk ut om episoden. Cjentagende samtaler kan være nødvendig.

Gå raskt tilbake til arbeidet.

Vær ikke redd for å ta i mot profesjonell hjelp.

Vær forberedt på at du kan få reaksjoner etter episoden.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

S1KKERHETS- OG OPPFØLGINGST1LTAK MOT VOLD OG TRUSLER RETTET
MOT MEDARBE1DERE OG BRUKERE I Oslo KF

Forholdsregler og sanksjoner
I. Forholdsregler ved truende atferd
1.1. Hvis det er forutsigbart at en bruker kan oppfattes som truende skal situasjonen betjenes

av to medarbeidere. Det trenger ikke alltid være to medarbeidere til stede, bare hvis det
er forutsigbart at en ubehagelig hendelse kan skje eller hvis en medarbeider ikke føler
seg trygg på situasjonen.

1.2. Bruker kan, med forbehold om at intensjonen i helsepersonellovens §7 (plikt til å yte
øyeblikkelig hjelp) og lov om sosiale tjenester §4A (Rettssikkerhet ved bruk av tvang og
makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemning) samt lov om
pasientrettigheter kapittel 4a (helsehjelp til pasienter uten samlykkekompetanse som
motsetter seg helsehjelpen) blir ivaretatt, nektes betjening på virksomheten hvis de er

synlig beruset
bevæpnet
opptrer truende og eller voldelig

1.3. I tilfeller en bruker nektes betjening skal vedkommende betienes så snart årsaken til
å nekte betjening er bortfalt

Advarsel
2.1. Lederen ved den enkelte virksomhet vurderer om det bør gis en advarsel før en eventuelt

vedtar utestenging.
2.2. Virksomhetsleder utsteder advarselen

Avgjørelse om utestenging og nekting av hjelp fra virksomhetene
3.1. Brukere som har opptrådt truende eller voldelig, kan anrneldeS til politiet.

Virksomhetsleder kan deretter nekte bruker adgang til virksomheten. Det er politiet som
kunngjør beslutningen om utestenging overfor bruker

3.2. Av&relse om utestengingfra en virksomhet innebærer ikke at brukeren mister retten til
ytelser

3.3. Bruker som har opptrådt truende eller voldelig kan fysisk nektes adgang til virksomheten
for en periode inntil 3 måneder. På samme grunnlag og for samme tidsrom kan det nektes
hjelp i hjemmet (feks. hjemmehjelp)

Politianmeldelse med begfrering om påtale og straff .

4.1. Aktuelle straffebestemmelser
Ulovlig tvang, straffelovens §222
Vold mot offentlig tjenestemann §127
Trusler mot offentlig tjenestemann, straffelovens §128
Trusler, straffelovens §227
Legemsfornærmelse, straffelovens §228

j9 Legemsbeskadigelse, straffelovens §229
4.2. Brukere som opptrer voldelig og fremsetter alvorlige trusler skal vurderes anmeldt av

den forncerrnede eller arbeidsgiveren.
av fornærmede; i saker rettet mot personen som individ
av rådmann; i saker rettet mot personal eller i forhold til ødeleggelse av bygninger
og anlegg



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

SKJEMA FOR REGISTRERING AV FYSISK OG PSYKISK VOLD

Ansatt lberørt

Navn' 


Født 


Avdeling. 


Hvor oppstod episoden. 


Personens/ voldsutøverens navn ( hvis kjent)

Navn. 


Født. 


Hendelsens art (sett ring)

Fysisk vold

Trusler

Verbale trusier

Truet fysIsk

Annet

5. Beskrivelse av hendelsen (Hva var du opptatt med osv.) (evt, vedlegg)
(medarbeiderens syn og opplevelse er det sentrale)

Ble situasjonen observert av andre? (sett ring)  ja Nei

Hvis ja, av

hvern7 	

Var det mulighet for å tilkalle kollegaer eller andre?  Ja Nei



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

Hvordan ble bendelsen håndtert I løst?

Konsekvenser av hendelsen (sett ring )

Ble antastede påført skade? ja Nei

Ble lege oppsøkt? ja Nei

Beskriv skaden kort:

10.Konsekvenser av hendelsen for "voldsutøveren" (sett ring/ beskriv)

Politiet ble tilkalt

Politianmeldelse

Advarsel i forhold til tjenestetilbud

Beskriv-

11.0ppfølgingstiltak ovenfor den ansatte:

12. Kan noe gjøres for å hindre gjentagelse, og i så fall hva?

Underskrifter:

Nærmeste overordnede Ansatt/ berørt Verneombud

* Sammen skal leder og den rammede ta beslutning om arkivering av skjema ved
virksomhet elier også i sentralt personalarkiv.

* Utarbeidet etter modell fra Oslo kommune bydel Hellerud og Spydeberg kommune



* Utarbeidet etter modell fra Oslo kommune bydel Hellerud og Spydeberg kommune

SKJEMA FOR REGISTRERING AV FYSISK OG PSYKISK VOLD

13.Ansatt Iberørt

Navn.

Født. 


Avdeling. 


14. Hvor oppstod episoden. 


15.Personens/ voldsutøverens navn ( hvis kjent)

Navn. 


Født. 


16.Hendelsens art (sett ring)

Fysisk vold

Trusler

Verbale trusler

Truet fysisk

Annet

17.Beskrivelse av hendelsen (Hva var du opptatt med osv.) (evt. vedlegg)
(medarbeiderens syn og opplevelse er det sentrale)

18. Ble situasjonen observert av andre? (sett ring)  Ja Nei

Hvis ja, av

hvem7 


19.Var det mulighet for å tilkalle kollegaer eller andre?  ja Nei

Omsorg Oslo KF, Ammerudlunden juni 2012



20.Hvordan ble hendelsen håndtert / løst?

21.Konsekvenser av hendelsen (sett ring )

Ble antastede påført skade? Ja Nei

Ble lege oppsøkt? Ja Nei

Beskriv skaden kort:

22. Konsekvenser av hendelsen for "voldsutøveren" (sett ring/ beskriv)

Politiet ble tilkalt

Politianmeldelse

Advarsel i forhold til tjenestetilbud

Beskriv. 


23.0ppfølgingstiltak ovenfor den ansatte:

24.Kan noe gjøres for å hindre gjentagelse, og i så fall hva?

Underskrifter:

Nærmeste overordnede Ansatt/ berørt Verneombud

Sammen skal leder og den rammede ta beslutning om arkivering av skjerna ved
virksomhet eller også i sentralt personalarkiv.
Utarbeidet etter modell fra Oslo kommune bydel Hellerud og Spydeberg kommune

OmsorgOslo KF, Ammerudlunden juni 2012



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

INNHOLDSFORTEGNELSE

5. TILSTREKKELIG OG KOMPETENT PERSONALE

5.1 Hjemmels- og bemanningsoversikt

5.2 Rekruttere og videreutvikle personale

5.2.1 Intervjuskjema
5.2.2 Innstillingsmal
5.2.3 Personalmelding

Vedlegg nr. 1 Sjekkliste for språknivå og kulturforståelse

5.3 Mottak av nyansatte
Vedlegg nr 1. Fadderordningen

5.4 Medarbeidersamtalen
Vedlegg nr. 1 Mal for medarbeidersamtaler

5.5 Ledersamtalen
Vedlegg nr. 1 Mal for ledersamtaler

5.6 Kartlegging av kompetanse og kompetansebehov
Vedlegg nr.1: Kompetansekartlegging
Vedlegg nr. 2: Kompetansekartlegging avdelingsledere
Vedlegg nr.3: Opplæringsskjema for tilsigelsesvakter og vikarer
Vedlegg nr.4: Opplæringsskjema for ansvarlig sykepleier
Vedlegg nr.5: Opplæringsskjema og introduksjon for hjelpepleiere m.v.

5.7 Praksisveiledning av studenterf lærlinger og elever

5.8 Stillingsbeskrivelser
Vedlegg nr.1 Mal for innhold i stillingsbeskrivelser
Vedlegg nr 2. Vurdering av midlertidig/fast stilling

5.9. Lønn og personal
Vedlegg nr 1: Håndterting av lønns- og personalopplysninger



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 5.1 HJEMMELS- OG BEMANNINGSOVERSIKT

Tilstrekkelig og kompetent personale

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at OKFs internavdelinger til enhver tid har en oppdatert
bemanningsplan som muliggjør å levere de tjenester med den kompetanse, som det er
inngått avtale om med oppdragsgiver.

OMFANG
Omfatter hele OKFs virksomhet.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør

3.2 Hovedansvar for handling
Linjeledelsen

DEFINISJONER
4.1 Hjemmelsoversikt
Stillingsfordeling på internavdelingsnivå, fordelt i antall, kompetansefordeling og
stillingsstørrelser.

4.2 Bemanningsplan
Styringsverktøy på internavdelingnivå som viser hvilke personer fra hjemmelsoversikten som
skal bekle hvilke vakter, ut i fra hver enkelt ansatt sin turnus og over en uke av gangen.

4.3 Turnus
Arbeidstidsplan for hver enkelt ansatt, utarbeidet etter arbeidstidcrrene, og godkjent av
OKFs tillitsvalgte.

FRAMGANGSMATE OG ARBEIDSFORDELING
Direktøren er ansvarlig for at det utarbeides en samlet, helhetlig bemanningsoversikt for
tilbudet OKF inngir. Når OKF vinner en kontrakt, skal den tilbudte bemanning fordeles ned på
internavdelingsnivå.

MBU har vedtakskompetanse til å omgjøre stillingshjemler i en vedtatt oversikt. Omgjøring
av enkeltstillinger skal derfor direktøren fremme forslag om til MBU. Styret i OKF har
myndighet til å opprette, eller inndra stillingshjemler.



Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
1 Opprette internavdelingsvise

h'emmelsoversikter for OKF-avdelin ene Institus'onss'ef
2 Rapportere på status bemanning i Institusjonssjef

hjemmelsoversikt til direktøren innen den 5. i
hver måned.

3 Fremme forslag til MBU om omgjøring av Direktør. Institusjonssjef
stillin sh"emmel.

4 Utarbeide og ajourholde internavdelingsvis Linjeledelsen.
bemannin s lan.

6. REFERANSER
6.1 Kontrakt med oppdragsgiver,

•



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 5.2 REKRUTTERE OG VIDEREUTVIKLE PERSONALE

HENSIKT
Prosedyren skal sikre rekruttering og at alle vedtatte stillinger i OKF er besatt med riktig
kompetanse og at OKF aktivt videreutvikler egne ansatte.

OMFANG
Alle stillinger i OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør og institusjonssjef

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder

DEFINISJONER
4.1 Rekruttering
Rekruttering handler om å få ansatt nye medarbeidere i ledige stillinger med den ønskede
kompetanse og omfatter hele prosessen fra ledig stilling til endelig ansettelse.

4.2 Videreutvikle personale
Videreutvikle personale handler om å gi utfordringer og utvikle faglig og personlig den
enkelte ansatte, slik at hun/han blir i stillingen , og yter en kvalitet på arbeidet i samsvar med
myndighetskrav og kontraktskrav.

FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet: Ansvarli /utfØres av:

Stillingsanalyse ved oppsigelse/ledige stillinger: Avdelingsleder
Vurdere dette med utgangspunkt i
hjemmelsoversikt og bemanningsplan.

2 Utlysning av ledige stillinger internt/eksternt, i
presse, lokalaviser og andre aktuelle medier Nærmeste leder i samarbeid med overordnet.
ved behov. Utlysningsteksten må inneholde lønnsmedarbeider.
aktuelle kravspesifikasjoner til stillingen.
Stillingen bør utlyses så snart det er klart hva
sla s kom etanse som det er behov for.

3 -gjennomføre rekrutteringsprosessen uten Avdelingsleder i samarbeid med tillitsvalgte
unødvendige forsinkelser og etter gjeldende
retningslinjer for å sikre rett person på rett sted
så snart som mulig. Viktig at intervju og
referanser blir fulgt opp i f.h.t. å vurdere den
enkelte søkers kompetanse og egnethet.
Innstille til fast ansettelse ovenfor
direktøren/Institusjonssjef



4 Rekrutteringstiltak:
-mulighet for ønsketurnus(innenfor rammene) Arbeidsgiver
mulighet for faglig utvikling og personlig

egenutvikling
godt arbeidsmiljø/velferdstiltak

-mulighet for å få en utfordrene jobb.
mulighet for jobbrotasjon

-fadderordning
-mulighet for bistand i forbindelse med en
autorisasjonsprosess,
-individuelle opplæringsplaner
mulighet for hele stillinger

-mulighet for å benytte lønnsvirkemidlet
ode /lønn/ ens'onsordnin er

5 Tiltak for å videreutvikle personale:
- internundervisning. Arbeidsgiver
- eksterne kurs

god personalpolitikk; medarbeidersamtaler,
personaloppfølging, oppfølging av
sykefravær og bruk av
sykefraværssamtaler ref. HMS-systemet.

- mulighet for etter- og videreutdanning
mulighet for bruk av lønnsvirkemidlet ved
heving av formal-/realkompetanse
lokale lønnsforhandlinger.
karriereutviklin

Følge opp studenter, lærlinger og elever som Arbeidsgiver
mulige nye medarbeider; informere dem om
mulige jobbtilbud i OKF.
Evt. å inn å ersonli e avtaler med studenter.

6. REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 5.2, Vedlegg nr.1: Sjekkliste for språknivå og kulturforståelse

Vurderin under interv"u av:

Navn:

Aktuell til stilling:

Ja/Tilfredsstillende: Nei/Ikke
tilfredsstillende:

Arbeids- og
o holdstillatelse
Gjennomført
s råko lærin
Muntlig norsk språk

Skriftlig norsk språk

Medisinsk terminologi /
s råk
Generell kultur-
forståelse
Kulturforståelse i et helse-

eldreomsor s ers ektiv.
It-kompetanse

Utkvittert MRSA-spørsmål

Tuberkulin røve
Annet:

Sign. interv juer(e):_



r Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

4

HMS kap 5.2.1

INTERVJUSKJEMA

1, Nåværende arbeidsfelt jobbutvikling bevisste valg

Hva har vært dine vesentligste arbeidsoppgaver i tidligere jobber?

Hva trives du best med i din nåværende jobb?

Hvorfor valgte du ditt nåværende yrke?

Hvilken faglige og personlige utvikling har du hatt i nåværende jobb?

2. Egenvurdering på jobbrelaterte styrker og svakheter

Hva vil tidligere kollegaer huske deg for?

Hva vil dine overordnede huske deg for?

Hvilke oppgaver synes du er vanskeligst å løse?

Har du noen gang mislykkes?



3, Samarbeidsvurdering

Hva er for deg et godt arbeidsmiljø?

Hvordan stiller du deg til å ta på deg nye oppgaver?

Liker du utfordringer?

På hvilken måte tar du opp problemer med kolleger og overordnede?

Hva mener du med begrepet "konflikt"?

Har du opplevd konflikter under tidligere arbeidsforhold?

Hvordan har du håndtert disse konfliktene?

Hva karakteriserer personer du samarbeider godt med?

Hva karakteriserer personer du samarbeider dårlig med?

Hva kan være dine viktigste bidrag til utvikling av det kollegiale
samarbeidet?

2



Egenvurdering på sterke - og svake sider — egenutvikling

Hva vil du karakterisere som dine egne sterke og svake sider?

Hvordan arbeider du med  egenutvikling - faglig og personlig?

Har du erfaring fra målsetnings- og planleggingsarbeid fra tidligere?

Hvordan forholder du deg når du ikke når egne, oppsatte mål?

Arbeidskapasitet

Hvordan reagerer du på høyt arbeidstempo og stress?

Kan du håndtere flere oppgaver samtidig?

Hvilke krav stiller du til kvaliteten og grundigheten på arbeidet ditt?

Hvordan vurderer du din egen effektivitet og yteisesevne?

3



Har du hatt lengre fraværsperioder i tidligere stillinger?

Hvilke krav stiller du til egen serviceinnstilling og imøtekommenhet
overfor publikum?

Private forhold

Hvilke personlige interesser — hobbyer eller lignende har du på
fritiden?

Er det forhold i ditt private liv som du synes har positiv eller negativ
innvirkning på arbeidssituasjonen?

Har du andre ansettelsesforhold for andre arbeidsgivere i eller utenfor
Oslo kommune.  I  så fall for hvem, og hvor omfattende?

Hva slags arbeidsfelt omfatter stillingen?

Kjennskap til Oslo kommune?

Har du noen kjennskap til Oslo kommune fra tidligere?

4



8. Karriereutvikling — motivasjon for stillingen

Har du søkt andre stillinger?

Hvorfor har du søkt på denne?

Er det denne du vil ha?

Hvilke faglige eller karrieremessige utviklinger tenker du deg i
framtiden?

Hvis du fikk jobben, ville du ta den?

I så fall — hvorfor?

9. Evne til oppsummerende egenvurdering

Hvis du skulle begrunne for innstillende myndighet hvorfor du skulle
få denne jobben — hvilke argumenter vill du bruke?

5



I henhold tfl Personalreglementets § 4.2 SKAL det som et ledd i
saksbehandlingen i ansettelsessaker innhentes referanser.

10. Referanser

Overordnet referanse

Navn:

Stilling:

Adresse:

Telefonnummer:

Sideordnet referanse

Navn:

Stilling:

Adresse:

Telefonnummer:

Har du noe imot at vi kontakter andre referanser på tidligere
arbeidssteder?

Dersom søkeren innehar en stilling med lederansvar bes oppgitt
referanser på underordnede:

Underordnet referanse

Navn:

Stilling:

Adresse:

Telefonnummer:

6



Oslo kommune

Omsorg Oslo KF

HMS kap 5.2.2.

INNSTILLING I ANSETTELSESAK (sendes administrasjonen)

Avdeling. 	 Stilling som:

Hjemmelsnr Hjemmeisstørrelse som skal besettes 


Hvor har stillingen vært utlyst: 	 med utlysningsnr.

Stillingen er Fast Midlertidig fra Til timer pr. uke 	

Det meldte seg  søkere, hvorav antaIl kvinnelige søker og antall mannlige søkere....

Tølgende søkere ble innkalt til intervju, nr: 	

Tilstede under intervjuene. 


Har søker annet arbeid i Oslo kommune Ja  Nei  (kryss av)
Hvis ja, gi utfyllende opplysninger 


Etter en vurdering av søknadene, inntrykk intervjusituasjon og referanseinnhenting og på
bakgrunn av utdanning, arbeidserfaring og personlig egnethet er kvalifiserte søkere innstilt i
følgende rekkefølge:

Søker nr. Navn. 

Søker nr   Navn. 


Begrunnelse for innstillingen:

Søker nr. 1.

Søker nr.2

Oslo, den 

Innstillingsansvarlig

Som tillitsvalgt for sier jeg meg ening i innstillingen: Oslo den 

fillitsvalgt

Som tillitsvalgt for 	 sier jeg meg ening i innstillingen: Oslo den 

tillitsvalgt

Omsorg Oslo KF Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo Telefon: 22 62 73 80
Administrasjonen Besoksadresse Olaf Helsetsvei 6 0694 Oslo Telefaks 22 62 73 20

Org.nr: 983 706 983



Fornavn:

ostnr. / Sted:

Etternavn:

dresse:

ønnsslipp: E-post fl Papirversjonlj
0 -postadresse:

dresse:

dresse:

rbeidssted:

ærmeste pårørende:

ventuell annen arbeidsgiver:

A ra dato:

elefon:

il dato: Overordnet:

elefon:

Stillingsbenevnelse: Stillingstype:

fl Fast stilling
fl konstituert

rsak til vikariat:

Skattekort:
Levert: fl
Ettersendes:

EVikar.
II Tilkallingsvikar

Stillingskode:

,ikar for:

imeliste fl
imelønn:

Stillingsstørreise
ategori:

CiTunms (1846 t/år)
[3Dagtid (1950 t/år)

ostering
ULEMPETILLEGG

Kveld/natt:

ostering

Lør/søn:

ntall timer i turnus 6/u

vd nr:ar den ansatte andre stillinger i
Oslo kommune:

Ja 13Nei
vis ja, hvor:

Utdanningskode:

siennitetsdato:

Kopi av vitnemål og attester levert
ettersendes

fl Kopi av  attester arbeidsbekreftelser levert D
fl ettersendes n

Dato-




ato-




HMS ka 5.2.3.
AMMERUDLUNDEN PERSONALMELDING nAnsettelsen Videreforing av avtale

fl Endring av en avtale
ødselsnr: (11siffer):

elefon:

ankkonto:

Ile punktene skal fylles ut ved nyansettelser.Ved endring/forlengelse av ekisterende stilling, skal kun
endrin en fylles ut

rbeidstaker: beidsgiver:



,ø



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 5.3 MOTTAK AV NYANSATTE/FADDERORDNING

HENS1KT
Prosedyren skal sikre ivaretakelsen av den siste fasen i rekrutteringsprosessen, introduksjon i
organisasjonen. Den skal sørge for at en nyansatt snarest mulig får tilstrekkelig kunnskap og
ferdigheter til å utføre arbeidsoppgavene i samsvar med fastsatte krav.
Prosedyren skal også sikre at den nyansatte får en indMduell og praktisk innføring
tjenesten generelt og i avdelingen spesielt, slik at den nyansatte får en følelse av trivsel og
trygghet og kommer inn i arbeidsoppgavene så fort som mulig.

OMFANG
Gjelder alle nyansatte ved samtlige avdelinger i OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør, institusjonssjef

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder

DEFINISKINER
4.1 Nyansatt
En fast nyansatt er en person som har skrevet ansettelseskontrakt nylig. Medarbeideren
betraktes som nyansatt under hele prøvetiden, som normalt er 6 måneder.

FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet: Det betyr: Ansvarlig/utføres

av:
1. Introduksjonssamtale -gjennomgang av tjenestetilbud og Arbeidsgiver

med den nyansatte: satsningsområder, samt stillingsbeskrivelse.

- Utpeke fadder og presentere
fadder/fadderordning

-omvisning
- Sørge for at den nyansatte skriver  under
nødvendige papirer om taushetsplikt (ref.
kap 9.1, kvalitetssystemet) m.m.

2 Opplæringsvakter Sammen med "fadder" Fadder

3 En-dags -informasjon om tjenestestedet / OKF, HMS, Direktør,
introduksjonskurs for kvalitetssystemet, taushetsplikt, plikter og institusjonssjef
nyansatte: 	 rettigheter som arbeidstaker, faglige temaer, fagutviklingsspl

styrende kvalitetskrav, kontrakt med
o drags iver o introduks'ons ro ram for



nyansatte inkl. fadderordning
informere om muligheter for

kom etanseutvikling.
Oppfølgingssamtaler med Gjennomføre samtale mellom leder og Arbeidsgiver
den n ansatte. n ansatt etter 1 o 3 måneder.

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Fadderordningen



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: KAP. 5.3 FADDERORDNINGEN TIL STUDENTER, LIERLINGER OG
NYANSATTE

FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Fadderordningen har som overordnet mål å gi nyannsatte en god velkomst og
oppfølging.

N Aktivitet: Ansvarlig/utføres av:

1 Utpeke kontaktperson Linjeledelsen, avdelingslecler
. Varighet i 3 mnd. Etter behov.

2 Fadder er en person som har et  Avdelingsleder
spesielt ansvar for å ta seg av en
annen.

Gi studenter og nyansatte en best
mulig start og velkomst.

Gi omvisning og presentere den
nyankommende for kollegaer
samarbeid med leder
Bidra til å etablere et faglig og sosialt
nettverk
Støtte og oppmuntre
Daglig opplæring og faglig utvikling i
samarbeid  med student, nyansatt.
Følge opp opplæringsplan
språktrening
Evalueres mnd



Oslo kommune

Omsorg Osio KF
Ammerudlunden sykehjem

VELKOMMEN T1L MEDARBE1DERSAMTALE

Tfi

Det er satt av tid for medarbeidersamtale
(sted)

(dato) 	 (kl.)

På vedlagte skriv finner du informasjon om medarbeidersamtalene På Ammerudlunden
sykehjem.Vedlagt følger også et skjema som brukes til å forberede samtalen for begge parter.
Hensikten er at du gjør deg noen tanker i forkant av møtet i forhold til de oppsatte tema. Du
kan gjerne notere stikkord og ta med skjema til samtalen (det skal ikke leveres, men være et
hjelpemiddel).

Med vennlig hilsen

Leders underskrift

Mars 2012



Oslo kommune

Omsorg Oslo KF
Ammerudlunden sykehjem

INFORMASJON TIL DEN ANSATTE OM MEDARBEIDERSAMTALEN

Medarbeidersamtalen er en avtalefestet og struktuxert samtale i Oslo kommune. Det er en del
av lederjobben å holde medarbeidersamtaler med hver enkelt medarbeider en gang i året.
Medarbeidere på sin side kan be om å få en medarbeidersamtale hvis lederen ikke selv tar
initiativ til å avholde samtale. Medarbeidersamtalen skal være en planlagt, systematisk og
personlig samtale mellom leder og medarbeider. Den er systematisk fordi den følger en viss
struktur og holdes regelmessig. At den er personlig innebærer at den kun foregår mellom to
personer, og at den tar opp den enkelte medarbeiders arbeidssituasjon både arbeids- og
miljømessig. Innholdet i medarbeidersarntalen er fortrolig mellom leder og medarbeider.

Lederen vil i samtalen også gi tilbakemeldinger til medarbeideren. Tilbakemeldingene fra
leder/arbeidsgiver vil primært ta utgangspunkt i det som er positivt og fungerer bra etter
leders vurdering. Leder vil også gi tilbakemeldinger om forventet utvikling og områder som
kan forbedres.

Tid og sted for samtalen avtales i god tid, minimum 1 uke før. Stedet for samtalen skal være
uforstyrret, og fortrinnsvis finne sted utenfor lederens kontor.

Ingen arbeidsplasser er like og derfor vil innholdet i medarbeidersamtalene variere,
fra enhet til enhet og fra år til år. De 6 samtaletemaene øverst på vedlagte skjema utgjør selve
ryggraden i samtalen. I skjemaet er det en rekke spørsmål som sikter inn på disse
hovedområdene.

Kjerneverdiene i Oslo kommune skal prege innholdet i samtalen: Engasjement, Bruker-
orientering, Redelighet og Respekt. Vinkling av tema skjer ifht. følgende
medarbeiderprinsipper:

Opptre redelig og respektfullt i møte med brukere og kollegaer
Skap resultater i samarbeid med andre
Vis  engasjement
Bidra til et godt arbeidsmiljø
Ta ansvar for egen læring og utvikling
Bidra gjennom eget arbeid til at Oslo kommune får et godt omdømme

Medarbeidersamtalen skal munne ut i en avtale (malen følger vedlagt) hvor nye mål for
medarbeideren er beskrevet. Målene og de tiltak man er blitt enige om å gjennomføre skal
beskrives i stikkordsform. Det er spesielt viktig å gjøre avtale om hvem som er ansvarlig for
gjennomføring og innen hvilken tidsfrist. Leder og medarbeider underskriver avtalen og
begge oppbevarer hver sin kopi. Avtalen skal ikke distribueres til andre.
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Før du går til samtalen skal du tenke igiennom følgende tema:

Hva syns du skal til for at arbeidet i avdelingen kan organiseres enda bedre enn i dag

På en skal fra en til fire (der en betyr minst fornøyd og fire er mest fornøyd) — i
hvilken grad har du nådd de arbeidsmålene som ble avtalt ved forrige
medarbeidersamtale

Hva er de tre viktigste grunnene til at du kan gi den karakteren

Hva tror du dine kollegaer opplever er ditt viktigste bidrag i arbeidsmiljøet ved
avdelingen/ institusjonen

Hvilke opplæring skal til for at du kan oppleve en enda større mestring i jobben din

Medarbeidersamtaler på Ammerudlunden har følgende hovedområder som
tema:

Organisering av arbeidet
Resultater
Samarbeid og ledelse
Verdier og etikk
Faglig og personlig utvikling
Framtidige arbeidsmål

Hoveddelen av samtalen gjelder medarbeiders egne vurderinger, synspunkter og
tilbakemeldinger til leder. Leder kommer med konstruktive tilbakemeldinger der det  er
naturlig (se mer om dette på forsiden).
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A. Organisering av arbeidet

Hva opplever du fungerer godt i organiseringen av arbeidet på vår avdeling?

Hva skal til for at arbeidet i vår avdeling kan fungere enda bedre? (systemer og
rutiner)

Opplever du å ha tilstrekkelige fullmakter i forhold til de oppgaver du har ansvar for?

Er det deler av arbeidet som du kan gjøre enda bedre?

B. Resultater

1. På en skala fra en til fire (der en er minst fornøyd og fire er mest fornøyd) i hvilken
grad har du nådd de arbeidsmålene som ble avtalt ved forrige medarbeidersamtale?

Hva har du gjort for å oppnå dette resultatet?

Hva forteller dette om deg og dine kvaliteter som det er viktig for deg og meg å vite at
du har?
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Hva får du anerkjennelse for av dine kollegaer?

Hva vil du selv gjøre for å lykkes enda bedre i det kommende året (vær konkret)?

Hva skal jeg som leder gjøre mer av (eller annerledes) for å bidra til at du lykkes enda
bedre?

C. Arbeidsmiljø og samarbeid med kollegaerfieder

Hva opplever du fungerer godt i vårt arbeidsmiljø?

Hvilke positive tilbakemeldinger har du fått fra dine kollegaer på ditt bidrag til
arbeidsmiljøet i avdelingen?

Hva opplever du fungerer godt i ditt samarbeid med dine kollegaer? Hva kan du gjøre
for å gjøre samarbeidet enda bedre?

Hvilke positive tilbakemeldinger får du fra meg (leder) med hensyn til hvordan du
bidrar til arbeidsmiljøet?

5. Hva kan gjøre samarbeidet mellom oss enda bedre?
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6. Hvilke forslag har du til forbedringer av vårt arbeidsmiljø?

D. Visjon,verdier og etikk

Er du kjent med Ammerudlundens visjon?

1.1Er du kjent med kommunes etiske retningslinjer?
1.2 Er du kjent med og forstår betydningen av Oslo kommunes verdier (BRER —

brukerorientering respekt — engasjement og redelighet)?

På hvilken måte opplever du at verdiene er levendegjort i vår avdeling? (Gi eksempler)

4. Hva skal til for at verdiene i enda større grad kan prege vårt arbeid i avdelingen?

5. Er du kjent med innholdet i de etiske reglene for ansatte i Oslo kommune?
(Hvis nei — sette opp som arbeidsmål for neste periode (sette seg inn i og bli kjent med))

6. Er du kjent med kritikkverdige forhold ved avdelingen/ institusjonen?

Hvis ja; hvilke?

E. Faglig og personlig utvikling

Hva kan gjøres bedre i det daglige når det gjelder å skape mer læring og utvikling for
deg som medarbeider?

På hvilke områder opplever du behov for kompetanseutvikling (opplæring)?
Bruk vedlagte kompetanseplan
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HMS — helse-miljø og sikkerhet har du behov for påfyll/opplæring

HMS generelt? '

Sikkerhetsrutiner?

Avviksregistrering?

Hvordan forebygge og unngå skade/vanskelige situasjoner i arbeidet?

Er det noe annet du selv kan tenke deg opplæring i, utover det vi har tidligere har vært
innom?

Innenfor hvilke tema har du behov for mer veiledning:

fra lederen?

- fra kolleger?

Er det uløste oppgaver i avdelingen du kunne tenke deg å gjøre?

Har du kompetanse på områder der du kan bidra med veiledning til kolleger?

F. Framtidige arbeidsmål

Hvilke konkrete arbeidsmåI skal avtales for neste periode?
Bruk vedlagt avtale om arbeidsmål
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Oslo kommune

Omsorg Oslo KF
Ammerudlunden sykehjern

Avtale om arbeidsmål

Medarbeidersamtale avholdt:

Mellom og
leder medarbeider

Arbeidsmål for perioden til

1




 

Dato:

leder medarbeider
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Oslo kommune

•
Omsorg Oslo KF
Ammerudlunden sykehjem

Kom etanse lan

For periode (fra/til-dato):

Medarbeider: Født:

Kompetansebehov: Mål: Forslag til tiltak: Frist: Ansvarlig for
iverksettin :

Dato:

leder medarbeider

Mars 2012



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

PROSEDYRE: 5.5 LEDERSAMTALEN

HENSIKT
Prosedyren skal sikre at mal for ledersamtale blir et verktøy som muliggjør at leder og
overordnet får en felles forståelse av målene, på hvilken måte de skal oppnås, og vurdere
resultater i forhold til mål.

Prosedyren skal sikre bruk av en mal for ledersamtalen som tydeliggjør Oslo kommunes
forventninger og krav til sine ledere, og hvor det gis positiv og korrigerende tilbakemelding
relatert til resultater og lederatferd.

OMFANG
Alle ledere i OKF

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør, Institusjonssjef

3.2 Hovedansvar for handling
Direktør/overordnet leder

DEFINIS3IONER
4,1 Ledersamtalen
Ledersamtalen beskrives som en planlagt, systematisk, personlig og fremtidsrettet samtale
mellom leder og overordnet leder.

5, FREMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Nr. Aktivitet:

Innkalle til årliledersamtale
Ansvarli  /utføres av:
Direktør/overordnet leder

2 Forberedelse til samtalen Over og underordnet leder
3 0føl inav samtalen Over ounderordnet leder
4 Føre tilsyn med at medarbeidersamtafer bfir

gjennomført og at samtalene følges opp iht.
Direktør.




HMS-s stem.




6. VEDLEGG
Nr. 1 Mal for ledersamtaler



Oslo kommune

Orrisorg Oslo KF

Kap. 5.5 Vedlegg nr:1 Mai for Iedersamtalen

Ledersamtalen bygger  på vilkår fastlagt i tilsettingsbrev og arbeidsavtale mellom underordnet
leder og Oslo kommune og er en samtale mellom overordnet og underordnet leder i OKF.
Ledersamtalen skal avholdes minst en gang i året og i samtalen inngår en resultatvurdering av
underordnet leder.

Formålet med ledersamtalen og evalueringen av underordnet leder er å:
tydeliggjøre Oslo kommunes forventninger og krav til sine ledere
gi positiv og korrigerende tilbakemelding relatert til resultater og lederatferd

Underordnet leder skal i sitt daglige virke etterleve og følge opp sine egne ansattes
praktisering av Oslo kommunes verdigrunnlag  brukerorientering, redelighet, engasjement  og
respekt.  Disse verdiene er utgangspunkt for kommunens ledelsesprinsipper:

Setter brukernes behov i sentrum og skaper resultater
Fastsetter mål og skaper entusiasme for målene
Viser respektfull atferd overfor brukere og medarbeidere
Har åpen kommunikasjon, er utviklingsorientert, tydelig og inkluderende
Utvikler, ansvarliggjør og synliggjør medarbeidere og kollegaer
Er lojal mot fattede vedtak og etiske retningslinjer

Følgende krav og forventninger er overordnede og gjennomgående for samtlige ledere i OKF
uavhengig av avdeling og ledernivå:

Ovet'ordnede krav og forventninger Resultater Vurdering

Bruker OKFs verdigrunnlag og ledelsesfilosofi i bygging
av en felles organisasjonskultur:
Setter kundeperspektiv og servicegrad i sentrum for sin
lederatferd:
Styrer aktiviteter innenfor eget ansvarsområde i henhold
til fastlagt budsjett:
Gjennomfører aktiviteter/tiltak innenfor eget
ansvarsområde slik at målene i for OKFs
planer/målsettinger nås:
Gjennomfører medarbeidersamtaler minst en gang pr år
og ra porterer funn videre i linjen:
Viderefører  systematiske HMS-tiltak og følger opp TA-
avtalen med spesiell fokus på sykefraværsreduserende
tiltak:



Vurdering

EVALUERINGER MED INDIKATORER

Setter enkeltbeboeres behov i sentrum og skaper resultater innen gitte rammer:

Gjennomfører "Kvalitetssystemet i OKF"i daglig tjenesteleveranse:

Skaper omstilling til og entusiasme for OKFs målsettinger:

Viser respektfull atferd overfor beboere, brukere og medarbeidere:

Er urviklingsorientert og tydelig på avdelingens tjenesteleveranse:

Utvikler og ansvarliggjør internavdelingens medarbeidere:

økonomistyring og resultatoppnåelse:

Iverksetter tiltak som reduserer sykefraværet:

Arbeider systematisk med HMS- og arbeidsmiljøforbedringer:

Bruker tilbakemeldinger og avviksregistreringer i forbedringsarbeidet:

Bidrar til at hele OKF lykkes:
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Vurdering etter skala:
(5) Fremragende resultater/lederatferdsammenlignet med forventninger til stillingen
(4) Resultater/lederatferd som overgår forventninger til stillingen
(3) Resultater/lederatferd som svarer til forventninger til stillingen
(2) Resultater/lederatferd svarer ikke til forventninger til stillingen
(1) Resultater/lederatferd som er  betydelig under forventninger  til stillingen

Overordnet leder konkluderer vurderingen i en totalvurdering av hvordan den underordnede
leder innfrir forventninger til leveranser og lederatferd i vedkommendes nåværende stilling.
Totalvurderingen viser den overordnedes generelle inntrykk, og ikke et matematisk
gjennomsnitt av hver enkelt vurdering. Totalvurderingen gis ved å bruke begrepene
"Fremragende" osv., ikke ved bruk av tall.

Totalvurdering av resultaterfleveranser: Totalvurdering av lederatferd:

Etter en vurdering av den underordnede leders lederatferd i forhold til OKFs
vurderingspunkter, avtales personlige utviklingsmål som vil bli tillagt særskilt vekt når
vedkommendes lederinnsats skal vurderes ved periodens utløp.

Forbedrings-/utvildingsmål Periode Resultater Vurderin

Evalueringen vil danne grunnlag for eventuell endring av avtalevilkårene. Dersom
underordnet leder ikke fyller de krav som stillingen forutsetter, kan han/hun bli overført til
andre oppgaver i kommunen.

Ledersamtalen mievaluering er ikke gjenstand for offentlighet eller tilgjengelig for andre, med
mindre dette er spesielt avtalt. Dersom overordnet leder slutter i sin stilling, er innholdet
forpliktende for vedkommendes etterfølger inntil ny evaluering foreligger.
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Den underordnede leders videre karriere skal være tema i ledersamtalen og konklusjonen
nedfelles. Med karriere menes fremtidige jobber. Plan for karriereutvikling de nærmeste 1-3
år tar utgangspunkt i underordnet leders ønsker basert på realistiske ambisjoner om fortsatt
lederstilling, eventuelt annen stilling i eller utenfor virksomheten.

Karriereutvikling, mål og tiltak 1-3 år: Tilbakemeldin ikonklusjon:

t Dato og overordnet leders underskrift Dato og underordnet leders underskrift
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

Kap: 5. TILSTREKKELIG OG KOMPETENT PERSONALE Revidert dato: 06.11.2012
Underkap:5.6 KARTLEGGING AV KOMPETANSE OG
KOMPETANSEBEHOV
Versjon nr: 1 Side 1 av 6
Dato: 06.11.2012 Filnavn:

PROSEDYRE: 5,6 KARTLEGGING AV KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV

HENSIKT
Å kartlegge den enkelte medarbeiders kompetanse i f.h.t. internavdelingenes leveranse og
kvalitetskrav i kvalitetssystemet, for å sikre kvaliteten på tjenestene som ytes.

Avdekke behov for evt. nødvendig kompetanseutvikling hos den enkelte medarbeider 1
forhold til organisasjonens kompetansebehov som tjenesteleverandør.

OMFANG
Omfatter organisasjonens kompetansebehov og den enkelte medarbeider i OKF.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør

3.2 Hovedansvar for handling
Institusjonssjef, avdelingsledere og ansatte.

DEFINISJONER
4.1. Kompetanse
Kompetanse defineres som den enkelte medarbeiders kunnskaper og ferdigheter knyttet til
arbeidssituasjonen og de krav som stilles til resultatoppnåelse. Dette handler både om
anvendt og anvendbar kompetanse.

4.2. Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling defineres som at kompetanse må ajourføres og videreutvikles i henhold
til tjenestens og den enkelte medarbeiders behov. Kompetanseutvirding er en kontinuerlig
prosess for å få sikre læring og mestring av nåværende og fremtidige kvaiitetskrav.

4.3 Opplæringsplan er alle planmessige tiltak for å ivareta og utvikle personalets
kompetanse i forhold til tjenestens krav. Skal være summen av funnene ved
medarbeidersamtalenes kompetanseønsker, vurdert opp imot internavdelingens
kompetansekrav.

4.4 Kompetanse er den enkelte medarbeiders kunnskaper og ferdigheter knyttet til
arbeidssituasjonen og de krav som stilles til resultatoppnåelse. Dette handler både
om anvendt og anvendbar kompetanse.



5. Kartlegging av kompetanse.
OKF ønsker å være en "lærende organisasjon" der vi stadig søker å evaluere og forbedre
oss. Den viktigste ressursen er nettopp personalet og deres kompetanse. OKF-avdelingenes
opplæringsplan er både en måte å utvikle personalet på, og et tilbud om faglig utvikling. Det
å ha mulighet for faglig og personlig utvikling på jobb, anser vi å være vesentlig også for å
rekruttere og beholde våre medarbeidere.

Det betyr:

En personlig samtale hvor bl.a.
kom etansebehov kartle es.
bl.a. ifht. kvalitetskrav til tjenesten, ulike
undersøkelser, avviksstatistikk o.l.,
gjennom samarbeid med lederne og de
ansatte.

Det betyr

Ut fra de kartlagte kompetansebehov, og
ra ortere dette til direktøren.
- Systematisert introduksjonsprogram
- Intern undervisning
- Eksterne kurs/utclanninger planlegges

ut fra tjenestens og den enkeltes
behov og i tråd med aktuelle
prioriteringer.
Lederutvikling/-opplæring
Tilbud om faglig veiledning
Mulighet for å hospitere i andre
avdelinger eller tjenester i den grad
dette er ønskelig og hensiktsmessig ut
fra tjenestens behov.
Fadderordning
Holdninger og kommunikasjon
Fagmøter for de enkelte yrkesgrupper

Nr. Kartlegging

Medarbeidersamtale

Kartlegge tjenestens
kompetansebehov

Melde fra om eget
kompetanse behov til
nærmeste leder.
Benytte avviksstatistikk,
brukerundersøkelser,
prevalensundersøkelser etc.
For å vurdere
internavdelingens
kompetanse/ferdigheter som
grunnlag for iverksetting av
o lærin stiltak,

Tiltak

Utarbeide opplæringsplanen

6 Viktige elementer i
opplæringsplanen:

Ansvarlig/
utføres av:
Arbeidsgiver

Linjeledelsen

Den enkelte
medarbeider

Arbeidsgiver

Ansva rlig

Linjeledelsen

Avdelingsleder

REFERANSER
6.1 Aktuelle lover, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Vedlegg nr 1: Kartlegging av kompetanse
Vedlegg nr 2: Opplæringsskjema for tilsigelsesvakter og vikarer
Vedlegg nr 3: Opplæringsskjema for "ansvarlig sykepleier"
Vedlegg nr. 4: Opplæringsskjema for helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider



Etternavn Fornavn

Stilling Stillingskode

Navn på avdeling Navn på
leder

Alder Ansatt år

Morsmål
norsk/annet

Hva er din relevante utdanning?( sett i forhold til den jobben du utfører i dag)

3- årig helsefaglig høyskoleutdanning, hvilken?

Fagutdanning innen helse/omsorg

Etterutdanning

Lederutdannelse

Kontorfaglig utdanning

Reievante kurs

Arbeidserfaring KornMentar

Datakompetanse

Ved hjelp av spørsmålene under ønsker vi å vite noe om hvordan du behersker data.

g :e,

Tekstbehandlingsprogram(word etc.)

E-post ?

Internett?

Regneark, excel?
Pover point

Agresso
Turnusplaner
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e •e •

:

Hvordan vurderer du din bruk og
kompetanse på Gerica
Skriftlig rapportskriving
Utarbeidelse av Kvalitetsplan/ individuell
plan

Utarbeidelse av tiltaksplan/pieiepian
Behersker du registreringer og endringer
IPLOS

Personalstyrings programmer
Hvordan vurderer du din bruk og
kompetanse i GAT?

Etterutdanning, kurs, arbeidserfaring som ikke nødvendigvis er relatert til din nåværende

jobb.

Lese og skriveferffigheter

For å kunne legge til rette for kurs innenfor norskopplæring ønsker vi å vite noe om de

ansattes egne opplevelse av lese og skriveferdigheter.

ege go, e •

Hvordan vurderer du dine ferdigheter

Hvoraan vurdercr du cflne. ferdigheter i
lesing

Videreutvikling

Hvis du skulle få mulighet til å gå på kurs, utdannelse, etterutdanning.

to e rtr,,• - tan •
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Etternavn Fornavn

Stilling Stillingskode

Navn på avdeling Navn på
leder

Alder Ansatt år

Morsmål
norsk/annet

Hva er din relevante utdanning?( sett i forhold til den jobben du utfører 1 dag)

3-årig helsefaglig høyskoleutdanning, hvilken?

Fagutdanning innen helse/omsorg

Etterutdanning

Lederutdannelse

Kontorfaglig utdanning

Relevante kurs

Arbeidserfaring Kommentar

eg g.

Nytt HR-system

Turnus  og turnuspianlegging

Utlysning av ledige stillinger

Arbeidstidsbestemmelser

Midlertidig ansettelse jfr. AML § 14-9

Ansettelsesrutiner

Gjennomføre intervju, referanseinnhenting

Permisjoner med/uten lønn

Ferieloven



Forskuddsferie

Oppsigelsestid
Overtid/merarbeid

Oppfølging av nyansatte, jamfør rutinene
Vurdering av kompetanse i egen avdeling
gjennom medarbeidersamtalen
Medarbeidersamtalen: Gjennomføring og
oppfølging

Faglig oppdatering  og  videreutvikling av
medarbeidere

Konfliktsamtaler: gjennomføring,
dokumentasjon og oppfølging
IA-avtalen
Planlegge og gjennomføre personalmøter
Egen evne til å sette i gang forbedringer ved
systemsvikt

Avviksbehandling
Saksbehandling

Handlingsplaner: utarbeidelse og oppfølging
Kvalitetssystemet
Rutiner for legemiddelhåndtering

Smittevern
Infeksjonskontrollprogram for sykehjem
Internkontroll mat
HMS-systemet
Brannrutiner

Agresso Web - fakturabehandling
Agresso økonomi og regnskapsoppfølging

Oppfølging sykelønnsrefusjoner
Pasientregnskap
Rekvisisjoner

Kredittkort
Bilagskontering regnskap

Tekstbehandling i Word
Regneark i Excel
Power Point

Sende/motta e-post med vedlegg

Internett/intranett
Kompetanse på Gerica
Gerica: skriftlig rapportskriving
Gerica: tiltaksplan
Gerica: Iplos
Gerica: Plass administrasjon
Gerica: Nyansatte

Sikre at lover og forskrifter blir fulgt

Mottakelse an ny beboer og pårørende
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Oppfølging og heve den faglige kompetansen i

egen avdeling

Ivareta det sykepleiefaglige 24/7

Utarbeide individuell plan

Utarbeide kvalitetsplan

Annet:

Etterutdanning, kurs, arbeidserfaring som ikke nødvendigvis er relatert til din nåværende

jobb.

Videreutvikling

Hvis du skulle få mulighet til å gå på kurs, utdannelse, etterutdanning.
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

Kap: 5. TILSTREKKELIG OG KOMPETENT PERSONALE Revidert dato: 17.10.2012
Underkap:5.6 KARTLEGGING AV KOMPETANSE OG
KOMPETANSEBEHOV
Versjon nr: 2 Side 1 av 5
Dato: 25.05.2010 Filnavn:

VEDLEGG NR. 2 TIL KAP. 5.6 Opplæringsskjema for tilsigelsesvakter og vikarer

Dato:

Avdeling:

Navn på "elev":

Navn på fadder:

1. 0 startssamtaletale for n ansatte.
NR: TEMA:

Innformere om foretaket? Hvordan det drives.
Hva er et s keh'em/omsor ssenter?
Informere om Oslo kommunes verdigrunnlag, og hva det betyr for KKF
o i raksis.
Forventninger om at ALLE spør om alt man lurer på, og ikke sier "ja"
uten å forstå.
Informere om o underskrive taushets likten.
F Ile ut ersonalmeldin
Si nere o motta korrekte kontrakt.

8Si nere stillin sbeskrivelse
Informere om skattekort.
Informere om at hvis den nyansatte ikke har norsk stasborgerskap må
en ta med ko i av o hold- o arbeidstillatelse bostedstillatelse
Gå i 'ennom, o si nere brannverninstruks.
Gå i 'ennom, o si nere h ieneinstruks.

12Gå i 'ennom o si nere Kom etansekartle in ssk-ema
13.Gå i 'ennom o si nere AKAN erklærin
14Omvisnin . På huset avdelin en arbeidstø osv

Finne aktuelle o lærin svakter o fadder/lærer kontakt erson.
oi aktuelle telefonnummer

23Gå i ennom HMS erm
24Gå i "ennom Kvalitets erm
25Om bruk av rivat mobil å 'obb

SIGN:



Første dagen:

NR: TEMA:
1Grundi omvisnin å avdelin en o introduks'on av de ansatte.
2Gå i 'ennom dokumentas'on r. beboer.
3Lære å gjennomføre riktig desinfeksjon av hender og riktig håndvask,

samt vite når man skal bruke de forsk'elli e metodene.
4Observere et stell med forklarin av kontakt erson.
5G'ennomføre et stell med forklarin av kontakt erson.
6Gå i 'ennom avdelin ens rutiner med kontakt erson. tids lan
7Gå i 'ennom alle arbeidsoaver å hver vakt vake.

Andre dagen:

SIGN:

NR: TEMA:
1Stell av beboer med veilednin
2Gå brannrunde o re etere branninstruks.
3Kvalitets lan oleie lan. Hva er det?
4Rapportskriving. Hva, hvordan og hvorfor dokumenterer vi?

Innføring i Gerica.
5Avviksrapportering.  Hvordan hvorfor o hva ra orteres?
6Re etere alle arbeidsoaver r. vakt.
7G'ennom å huskeliste: arbeidsoaver/rutiner neste side

Tredje dagen:

NR:TEMA:
1`Trene" å stell.
2Sette se inn i de rutiner/arbeidsoaver som evt. 'enstår
3	 Sørge for at en er kjent med avdelingens beboere,

dokumentas'onsrutiner  o  andre rutiner.
4Informere om kvalitetss stemet o unders stemene.
5Informere om de kvalitetskontroller som utføres på

omsor ssenteret, interne o eksterne.
Be den nyansatte gå igjennom refleks'onslisten bakerst i heftet.
Annet

SIGN:

SIGN:
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Viktige arbeidsoppgaver/rutiner å gå igjennom:

SIGN:NR:  TEMA:
1 Hvordan lese ukelisten o kodene som står der?
2 Arbeidstø rutiner
3 Tids unkter for måltid o rutiner rundt disse
4 Tids unkt for lanla te o felles beboeraktiviteter
5 Bruk av dekontaminator
6 Sk Ileromsrutiner
7 Håndterin av rent/urent tø
8 Rutiner for lint rom
9 Tids unkter for ra orterin
10 Rutiner for dokumentas'on
11 Rutiner for frisør fot leier, tannle e o li nende
12 Samarbeid med le e, siotera eut er otera eut o li nende
13 Hvordan virker avdelin ens rin esi nal-s stem
14 Hvordan Iler en ut timeliste korrekt
15 Toalettrutiner
16 Bruk av rikti bleie. Hvor er dokumentas'on?
17 Hvordan foreb e sårhet o t kksår
18 Barberin av menn o ren  -ørin  av barbermaskin.
19 Stell av hår
20 Tann uss/stell av tann roteser
21 Val av klær
22 Vask av tø o rivattø
23 Dus'in av beboer.
24 Bruk av stellefrakk o hansker. Når o hvordan.
25 Vikti het med å banke å før en år inn å beboerrom
26 Dekke til beboer under stell
27 Sør e for at beboer alltid kan nå rin esnora
28 Re sen å h ienisk o korrekt måte
29 Vite hvordan man "styrer" sengen med de mekanismer som finnes

å de ulike er.
30 Hvordan bruker en sen ehest o hvem har behov for det.
31 Vise hvordan de ulike rullestoler fun erer, o varias'oner.
32 Vise korrekt forfl nin steknikk,
33 Kunne bruke de ulike ersonellheiser.
34 Holde rommene ddi o velstelt.
35 Sør e for å lufte ut i rom ved behov.
36 Rutiner ved smitteutbrudd.
37 E et ansvar når brannalarmen år
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Refleksjonsliste over egen praksis i en opplæringsfase:

SIGN:NR: TEMA:
1 Desinfiserer 'e hendene før o etter hver o ave?
2 Planlegger jeg før stellet? Har jeg lest pleieplanen? Vet jeg hva jeg

skal ta med inn å rommet så 'e ikke må å ut i 'en?
3 Banker "e alltid å døren?
4 Tenker 'e å å la ardinene være i en under stell a inns n?
5 Lar 'e  beboeren  k'enne å vannet før -e vasker?
6 Forteller 'e beboeren hva 'e skal "øre?
7 Passer 'e å å ikke blotte beboeren unødvendi ?
8 Lar e beboeren vel e klær for da en?
9 Hvis beboeren skal dusje, passer jeg på å beskytte ansiktet for

dus'strålen?
10 Dekker 'e beboeren skikkeli til etter dus'en?
11 Tilbyr jeg beboeren toalettbesøk under morgenstell, etter frokost,

før etter midda , etter kveldsstell o evt. før han le er se ?
12 Tilb r 'e beboeren tannstell  mor  en o kveld?
13 Husker du å le e rin esnora slik at beboeren får tak i den?
14 Er 'e flink til å ta kontakt med beboerne utenom stell o måltider?
15 Når jeg er ferdig med alle mine oppgaver, er jeg flink til å spørre

mine kolle aer om de tren er h'el ?
16 Skriver 'e skikkell ra ort?
17 Vet jeg når jeg bør ta kontakt med sykepleler? ( Bedre å si ifra en

an for m e enn en an for lite
18 Husker jeg å rydde rommet ordentlig etter stell, vanne blomstene

o kaste sø elet slik at det ikke li er slikt i 'en?19 Husker 'e å bruke stelleforkle under stell?

20 Husker 'e å bruke k'økkenforkle under måltidene?
21 Er 'e flink til å tilb mat o drikke under måltidene?
22 Er jeg flink til å passe på at det ikke er unødvendig støy under

måltidene?
23 	 Passer jeg på at når radio eller tv er på er det for beboerne, og

deres interesser?
24 Praktiserer jeg det som står i hygieneinstruksen spesielt med tanke

å sm kker o håro sett?
25 Passer du på å ikke prate om en beboer når det er andre beboere

nærheten?
26 	 Tenker jeg på åikke snakke "forbi" beboeren når vi er to som

steller?
27 Har 'e vist interesse for å lære?
28 Har e lært av mine feil?
29 Har 'e samarbeidet bra med kolle aene mine?
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Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

VEDLEGG NR. 3 TIL KAP. 5.6 Opplæringsskjema for ansvartig sykepleier

Kap: 5. TILSTREKKELIG OG KOMPETENT PERSONALE Revidert dato: 17.10.2012
Underkap:5.6 KARTLEGGING AV KOMPETANSE OG
KOMPETANSEBEHOV
Versjon nr: 2 Side I av 5
Dato: 25.05.2010 Filnavn:

Dato:

Avdeling:

Navn på "elev":

Navn på fadder:

1. Op startssamtaietale for n ansatte.
NR: TEMA:

Informere om foretaket? Hvordan det drives.
2 Hva er s keh'emmets vis'on o målsettin
3 Informere om Osio kommunes verdigrunnlag, og hva det betyr for OKF

o i raksis.
4 UtleVere velkomsthefte for nye medarbeidere
5 Forventninger om at ALLE spør om alt man lurer på, og ikke sier

uten å forstå.
6 Informere om o underskrive taushets likten.
7 Sør e for at n medarbeider får stillin sbeskrivelse
8 F Ile ut ersonalmeldin
9 Si nere o motta korrekt e kontrakt.
10 Informere om skattekort.
11 Informere om at hvis den nyansatte ikke har norsk stasborgerskap må

en ta med kopi av oppholds- og arbeidstillatelse/bostedstillatelse og
li nende

12 Kartlegging av språk- og kulturforståelse ved ikke norsk
statsbor erska

13 Gå igjennom og signere brannverninstruks.
14 Gå i 'ennom o si nere h leneinstruks.
15 Gå i 'ennom o si nere Kom etansekartle in ssk'ema
16 Gå i ennom o si nere AKAN erklærin
17 Informere om regler for forundersøkelse av pirquetprøve, skjermbilde

o MRSA-test i visse tilfeller.
18 Informere om at det kun er ressetalsmann som uttaler se .
19 Informere om at det er forbudt å signere papirer som for eksempel

pårørende Skulle kørnme med.( Testament, sykdomsbekreftelse,
bekreftelse rundt sam kk&br« e se um ndi -ørin osv

20 Omvisnin . På huset, avdelin en, arbeidStø dsv
21 Finne aktuell kontaktperson.
22 0 i aktuelle  telefonnummer

SIGN:

I



23 Gå i .ennom HMS erm
24 Gå i -ennom Kvalitets erm
25 Om bruk av rivat mobil å 'obb

2. Hvor finner jeg hva i avdelingen?:

NR:  TEMA:
Hvilke brannrutiner finnes o hvilket ansvar har 'e ?
Hvor finner 'e medisinkardex?
Hvor finner 'e kvitterin slister for medisinutdelin ?

	

4, Hvor finner jeg lister for evt. medisin som kan deles ut uten legens
underskrift?
Hvor finner e akutt-skrinet?
Hvor finner le emiddelhåndterin s ermen?
Hvor finner 'e medisinska from med k'øleska ?
Hvor finner 'e felleskatalo en?
Hvor finner jeg daglig pasientdomkumentasjon, kvalitetsplaner og

leie laner?
Hvordan dokumenterer en å avdelin en?
Hvor finner 'e asien 'ournalene?
Hvor finner 'e sår rosed rer o andre evt. rosed rer?
Er det andre vikti e ermer for s I. 'enesten?
Hvor finner 'e kvalitetss stemet?
Hvor finner 'e vikti e telefonnummer o telefonnummer til alle ansatte?
Hvor finner 'e ulike awikssk'emaer?
Hvor finner 'e skademeldin ssk'emaer?
Hvor finner 'e sk'emaer for blodsmitte uhell?
Hvor finner 'e blodsukkera arat?
Hvor finner 'e blodt kksmåler o stetosko ?
Hvor finner 'e akuttskrin?
Hvor finner 'e temperaturmåler?
Hvor finner 'e 02-a arat?
Hvor finner 'e urinstix urinbakt avførin s røver o CRP-målin ?
Hvor finner 'e ut r o væske oser til infus'on?
Hvor finnes lister over hvem som kan/vil 'obbe hvis det blir frafall?
Hvor finnes taxi-rekvisis'oner? Hvis noen må innle es o li nende
Hvor finner 'e MRSA- akke?
Finnes det isolat å s keh'emmet?
Hvor finner e reservenøkler til medisintraile o medisinska ?
Finnes det noen andre lister som må kvitteres av ansvarfr s ke teier?
Hvilke lokale rutiner er det rundt døende pasienter/dødsfall?
Hvor finner 'e mors- akke?
Hvor er nøkkel til stellerom o k'ølerom?
Hvor finner 'e direktetelefonnummer til le e å le evakten?
Hvor finner 'e de dokumenter/sk'emaer 'e tren er rundt dødsfall?

SIGN:



Hva gjør jeg hvis?:

NR: TEMA:
Hva 'ør 'e ved brann?
Kan 'e nødnumrene?
Hva 'ør 'e ved strømbrudd?
Hva 'ør 'e ved vannavbrudd?
Hva "ør 'e ved telefonavbrudd?
Hva 'ør e ved voldsom / truende atferd hos en beboer?
Hvor finner jeg ut hvordan jeg debrifer en ansatt etter en traumatisk
o levelse?
Hvor finner jeg ut hvordan jeg debrifer en beboer etter en traumatisk
o levelse?
Hva 'ør 'e ved akutt-innle else av en beboer?
Når bør "e varsie årørende?
Hva 'ør 'e når en beboer dør?
Hva 'ør "e når en beboer forlater s keh'emmet? Stikker av
Hva 'ør 'e hvis 'e har itt feil medisin?
Hva 'ør e hvis det man ler ersonale?
Hva er en beordrin ?
Når kan 'e beordre?
Hvem kan 'e beordre?
Hva 'ør 'e når ersonalet lukter alkohol eller virker ruset?
Hva 'ør 'e når årørende kommer med en kla e? Hva er kla eveiene?
Hva er re elverket for mediekontakt?
Når kan e tilkalle fastvakt?
Kan jeg skrive under noen dokumenter som for eksempel pårørende
kommer med?
Kan 'e ta imot aver fra beboere årørende?

SIGN:

Hvor finner jeg hva utenfor avdelingen?:

NR: TEMA:
,

1Hvor finner 'e ko imaskinen?
2Hvor finner 'e su ?
3Hvor er hovedb er for strøm?
4Hvor finner 'e ulike vikti e nøkler?
5Hvor er vaskeriet?
6Hvor er hovedvannkran?

SIGN:



Første dagen:

NR: TEMA:
1 Grundi omvisnin å avdelin en o introduks-on av de ansatte.
2Gå i -ennom dokumentas'on r. beboer.
3Gjennomføre riktig desinfeksjon av hender og riktig håndvask, samt vite

når man skal bruke de forsk'elli e metodene.
4G-ennomføre et stell med forkiarin av kontakt erson.
5Gå i "ennom avdelin ens rutiner med kontakt erson
6Gå igjennom alle arbeidsoppgaver på hver vakt/vakttype

dø nytme Jan

Andre dagen:

SIGN:

NR: TEMA:
1Stell av beboere sammen med kontakt erson
2Gå brannrunde o re etere branninstruks.
3Kvalitets lan oleie lan. Hva er det?
4Rapportskriving. Hva, hvordan og hvorfor dokumenterer vi?

Innførin i Gerica.
5Avviksra orterin Hvordan hvorfor o hva ra orteres?
6Re etere alle arbeidsoaver r. vakt.
7G'ennom å huskeliste: arbeidsoaver/rutiner neste side

Tredje dagen:

NR:TEMA:
1Sette se inn i de rutiner arbeidsoaver som evt. *enstår
2	 Sørge for at en er kjent med avdelingens beboere,

dokumentas'onsrutiner o andre rutiner.
3Informere om kvalitetss stemet, o unders stemene.
4Informere om de kvalitetskontroller som utføres på

omsor ssenteret interne o eksterne.
5Be den n ansatte å i -ennom refleks'onslisten bakerst i heftet.
6Annet

SIGN:

SIGN:



Viktige arbeidsoppgaverkutiner å gå igjennom:

NR: TEMA:
1 Hvordan lese ukelisten o kodene som står der?
2 Arbeidstø rutiner
3 Tids unkter for måltid o rutiner rundt disse
4 Tids unkt for lanla te o felles beboeraktMteter
5 Bruk av dekontaminator
6 S Ileromsrutiner
7 Håndterin av rent urent tø
8 Rutiner for lintø rom
9 Tids unkter for ra orterin
10 Rutiner for dokumentas'on
11 Rutiner for frisør fot leier tannle e o li nende
12 Samarbeid med le e siotera eut er otera eut o li nende
13 Hvordan virker avdelin ens rin esi nal-s stem
14 Hvordan Iler en ut timeliste korrekt
15 Toalettrutiner
16 Bruk av rikti bleie. Hvor er dokumentasbn?
17 Hvordan foreb e sårhet o t kksår
18 Barberin av menn o ren 'ørin av barbermaskin.
19 Stell av hår
20 Tann uss/stell av tann roteser
21 Val av klær
22 Vask av tø o rivatt
23 Dus'in av beboer.
24 Bruk av stellefrakk o hansker. Når o hvordan.
25 Vikti het med å banke å før en år inn å beboerrom
26 Dekke til beboer under stell
27 Sør e for at beboer alltid kan nå rin esnora
28 Re sen å h ienisk o korrekt måte
29 Vite hvordan man "styrer" sengen med de mekanismer som finnes

å de ulike er.
30 Hvordan bruker en sen ehest, o hvem har behov for det.
31 Vise hvordan de ulike rullestoler fun erer, o varias'oner.
32 Vise korrekt forfl tnin steknikk.
33 Kunne bruke de ulike ersonellheiser.
34 Holde rommene ddi o velstelt.
35 Sør e for å lufte ut i rom ved behov.
36 Rutiner ved smitteutbrudd.

SIGN:



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

Kap: 5. TILSTREKKELIG OG KOMPE i LNIT PERSONALE Revidert dato: 17.10.2012
Underkap:5.6 KARTLEGGING AV KOMPETANSE OG
KOMPETANSEBEHOV
Versjon nr: 1 Side 1 av 6
Dato: 17.10.2012 Filnavn:

VEDLEGG NR. 4 TIL KAP. 5.6 Opplæringsskjema og introduksjon for
helsefagarbeider hjelpepleier / omsorgsarbeider

Dato: Avdeling:

•Navn på ny medarbeider:

Navn på fadder:

I. 0 startssamtaletate for n ansatte.
NR: TEMA:
1 Informere om foretaket? Hvordan det drives.
2 Hva er et sykehjemmets visjon o målsettin
3 Informere om Oslo kommunes verdigrunnlag, og hva det betyr for OKF

o i raksis.
4 Utlevere velkomsthefte for n e medarbeidere
5 Forventninger om at ALLE spør om aft man lurer på, og ikke sfer "ja"

uten å forstå.
6 Informere om o underskrive taushetsplikten. 

7 Sør e for at n medarbeider får stfflingsbeskrivelse
8 F Ile ut ersonalmeldin
9 Si nere o motta korrekt e kontrakt.
10 Informere om skattekort.
11 Informere om at hvis den nyansatte ikke har norsk stasborgerskap må

en ta med kopi av oppholds- og arbeidstillatelse/bostedstillatelse og
ti nende

12 Kartlegging  av språk-  og kulturforståelse ved ikke norsk
statsbor_gerska

13 Gå i »ennom o si nere brannverninstruks.
14 Gå igjennom og signere h ieneinstruks.
15 Gå i -ennom o si nere Kom etansekartIe in ssIc'ema
16 Gå i »ennom o si nere AKAN erklærin
17 Informere om regler for forundersøkelse av pirquetprøve, skjermbilde

o MRSA-test i visse tilfeller.
18 Informere om at det kun er ressetalsmann som uttafer se
19 Informere om at det er forbudt å signere papirer som for eksempel

pårørende skulle komme med.( Testament, sykdomsbekreftelse,
bekreftelse rundt sam kkekom etanse um ndi "ørin osv

20 Omvisnin På huset avdelin en arbeidstø osv
21 Finne aktuelle opplærin svakter o fadder/lærer/kontakt erson.
22 o i aktuelle telefonnummer

Oktober 2012
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23 Gå i "ennom HMS erm
24 Gå i 'ennom Kvalitets erm
25 Om bruk av rivat mobil å 'obb

Hvor finner jeg hva i avdelingen:

NR. TEMA SIGN.

1 Hvor finner jeg pasientdokumentasjon, kvalitetsplaner og pl&eplaner?

2 Hvor finner jeg medisinkardex?

3 Hvor finner jeg kvitteringsskjema for medisinutdeling?

4 Hvilket ansvar har jeg ved brann?

5 Hvor finner jeg akutt-traila?

6 Hvor finner jeg viktige telefonnummer?

7 Hvor finner jeg telefonnummer til medarbeidere?

8 Hvor finner jeg oversikt over kulturarrangement for beboere?

9 Hvor finner jeg informasjon fra ledelse, postmøter osv

10 Hvor finner jeg avviksskjemaer?

11 Hvor finner jeg skademeldingsskjemaer?

12 Hvor finner jeg egenmeldingsskjemaer?

13 Hvor finner jeg blodsukkerapparat?

14 Hvor finner jeg blodtrykksmåler og stetoskop?

15 Hvor finner jeg temperaturmåler?

16 Hvor finner jeg 02-apparat?

17 Hvor finner jeg urinstix, urinbact, avføringsprøveutstyr?

18 Hvor finnes lister over hvem som kan / vil jobbe hvis det blir frafall?

19 Hvor finner jeg smittevernutstyr?

20 Hvor finner jeg nøkkel til medisintralle (inkl rutine for nøkkel)

21 Hvilke rutiner er det rundt døende pasienter / dødsfall

22 Hvor finner jeg morspakker?

23 Hvor er mors-rom og nøkkel dit?



Hva gjør jeg hvis

1 Hva gjør jeg ved strømbrudd?

2 Hva gjør jeg ved vannavbrudd?

3 Hva gjør jeg ved voldsom / truende atferd hos en beboer?

4 Hvem gjør hva når pårørende bør varsles?

5 Hva gjør jeg når en beboer dør?

6 Hva gjør jeg når en pasient blir borte fra sykehjemmet?

7 Hva gjør jeg hvis jeg har gitt feil medisin?

8 Hva gjør jeg hvis det mangler personale?

9 Hva er en beordring?

10 Hva gjør jeg når en kollega lukter alkohol eller virker ruspåvirket?

11 Hva gjør jeg når pårørende kommer med en klage? Hva er klageveien?

12 Kan jeg skrive under noen dokumenter som f.eks pårørende kommer

med?

13 Hva gjør jeg hvis pårørende ber om kopi av journal?

14 Kan jeg ta imot gaver fra pasienter / pårørende?

15 Hva gjør jeg hvis jeg blir spurt om å jobbe og det blir overtid?

Hvor  finner  jeg  hva utenfor  avdelingen?

Hvor finner jeg kopimaskinen?

2 Hvor finner jeg hovedbryter for strøm?

3 Hvor er hovedvannkran?

4 Hvor er vaktmesterboka?

5 Hvor er vaskeriet?



Første dagen:

NR: TEMA:
1Grundi omvisnin å avdelin en o introduks'on av medarbeidere
2Gå i ennom dokumentas'on r. beboer.
3Minne på gjennomføring riktig desinfeksjon av hender og riktig

håndvask, samt vite når man skal bruke de forsk-elli e metodene.
4G'ennomføre stell sammen med kontakt erson.
5Gå 1 'ennom avdelin ens rutiner med kontakt erson. dø n me lan
6Gå i 'ennom alle arbeidsoaver å hver vakt/vake.

SIGN:

Andre dagen:

NR: TEMA:
1Stell av beboere med veilednin
2Gå brannrunde o re etere branninstruks.
3Kvalitets lan oleie lan. Hva er det?
4Rapportskriving. Hva, hvordan og hvorfor dokumenterer vi?

Innførin i Gerica.
5Awiksra orterin Hvordan hvorfor o hva ra orteres?
6Re etere alle arbeidsoaver r. vakt.
7G'ennom å huskeliste: arbeidsoaver rutiner neste side

SIGN:

Tredje dagen:

NR:TEMA:
1Stell alene
2Sette se inn i de rutiner/arbeidsoaver som evt. G'enstår
3	 Sørge for at en er kjent med avdefingens beboere,

dokumentas'onsrutiner o andre rutiner.
4Informere om kvalitetss stemet, o unders stemene.

Informere om de kvaNtetskontroller som utføres på sykehjemmet,
interne o eksterne.

6Gå i 'ennom rutiner for le emiddelhåndterin
7Sørge for at ny medarbeider får nødvendige delegasjoner i forhold

til le emiddelhåndterin
8Be den n ansatte å i 'ennom refleks'onslisten vedla t
9Annet

SIGN:



Viktige arbeidsoppgaverfrutiner å gå igjennom:

NR: TEMA:
Hvordan tese ukelisten o kodene som står der?

2 Arbeidstø rutiner
3 Tids unkter for måftid o rutiner rundt disse
4 Om å være sammen med asientene under måltidene
5 Bestiflin srutiner for tørrmat o midda
6 Bestillin srutiner for bleier h ieneartikler kommunalt tø
7 Tids unkt for lanla te o felles beboeraktiviteter
8 Bruk av dekontaminator
9 Sk Ileromsrutiner
10 Håndterin av rent/urent tø
11 Rutiner for lintø rom
12 Tids unkter for ra orterin
13 Rutiner for dokumentas-on Gerica
14 Få til an o brukernavn Gerica
15 Rutiner for frisør fot feier tannle e o li nende
16 Samarbeid med le e siotera eut er otera eut o li nende
17 Hvordan virker avdelin ens rin esi nal-s stem
18 , Hvordan iler en ut timeliste korrekt
19 Toalettrutiner
20 Bruk av rikti blele. Hvor er dokumentas'on?
21 Hvordan foreb e sårhet o t kksår
22 Barberin av menn og rengjøring av barbermaskin.
23 Stell av hår
24 Tann uss stell av tann roteser
25 Val av klær
26 Vask av tø o rivattø
27 Dus'in av beboer.
28 Bruk av stellefrakk o hansker. Når o hvordan.
29 Vikti het med å banke å før en år inn å beboerrom
30 Dekke til beboer under stell
31 Sør e for at beboer alltid kan nå rin esnora
32 Re sen å h ienisk o korrekt måte
33 Vite hvordan man "styrer" sengen med de mekanismer som finnes

å de ulike er.
34 Hvordan bruker en sen ehest, o hvem har behov for det.
35 Vise hvordan de ulike rullestoler fun erer, o varias'oner,
36 Vise korrekt forfl nin steknikk.
37 Kunne bruke de ulike ersonellheiser.
38 Holde rommene ddi o velstelt.
39 Sør e for å lufte ut i rom ved behov.
40 Sør e for at det er varmt nok å rommene å vinteren
41 Rutiner ved smitteutbrudd.

SIGN:



Refleksjonsliste over egen praksis i en opplærings- introduksjonsfasen:

NR: TEMA:
1  Desinfiserer 'e hendene før o etter hver o ave?
2 Planlegger jeg før stellet? Har jeg lest pleleplanen? Vet jeg hva  jeg

skal ta med inn å rommet så e ikke må å ut i en?
3 Banker 'e alltid å døren?
4 Tenker 'e å å la ardinene være i 'en under stell a inns n?
5 Lar -e beboeren k'enne å vannet før -e vasker?
6 Forteller 'e beboeren hva 'e skal 'øre?
7 Passer -e å å ikke blotte beboeren unødvendi ?
8 lar 'e beboeren vel e klær for da en?
9 Hvis beboeren skal dusje, passer jeg på å beskytte ansiktet for

dusStrålen?
10 Dekker 'e beboeren skikkeli til etter dus'en?
11 Tilbyr jeg beboeren toalettbesøk under morgenstell, etter frokost,

før/etter midda etter kveldsstell o evt. før han le er se ?
12 Tilb r e beboeren tannstell mor en o kveld?
13 Husker du å 1e e rin esnora slik at beboeren får tak i den?
14 Er 'e flink til å ta kontakt med beboerne utenom stell o måltider?
15 Når jeg er ferdig med alle mine oppgaver, er jeg flink til å spørre

mine kolle aer om de tren er h'el ?
16 Skriver 'e skikkeli ra ort?
17 Vet jeg når jeg bør ta kontakt med sykepleier? ( Bedre å si ifra en

an for m e enn en an for lite
18 Husker jeg å rydde rommet ordentlig etter stell, vanne blomstene

o kaste sø elet slik at det ikkell er slikt i en?
19 Husker 'e å bruke stelleforkle under stell?
20 Husker 'e å bruke k'økkenforkle under måltidene?
21 Er 'e flink til å tilby mat og drikke under måltidene?
22 Er jeg flink til å passe på at det ikke er unødvendig støy under

måltidene?
23 Sør er 'e for å være sammen med asientene under måltidene?
24 Passer jeg på at når radio eller tv er på er det for beboerne, og

deres interesser?
25 Praktiserer jeg det som står i hygieneinstruksen spesielt med tanke

å sm kker o håro sett?
26 Passer du på å ikke prate om en beboer når det er andre beboere  i

nærheten?
27 Unn år 'e bruk av mobiltelefon i arbeidstida?
28 Tenker jeg på  å ikke snakke "forbi" beboeren når vi er to som

steller?
29 Har 'e vist interesse for å lære?
30 Har 'e lært av mine fell?
31 Har 'e samarbeidet bra med kolle aene mine?

SIGN:



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: KAP. 5.7 PRAKSISVEILEDNING AV STUDENTER, LÆRLINGER OG
ELEVER

HENSIKT
Studenter, lærlinger og elever skal oppleve OKF som et godt lærested, der de får utvikle seg
til dyktige fagfolk og motiveres til å velge oss som fremtidig arbeidssted.

Bedre kompetansen omkring brukerne/beboerne gjennom å rekruttere nye fagfolk og utvikle
et godt læringsmiljø for både ansatte og studenter, lærlinger og elever.

OMFANG
Alle avdelinger og internavdelinger i OKF som er aktuelle som praksissted/lærested.

Studenter, lærlinger og elever som har praksis hos oss, er potensielle fremtidige kollegaer,
og vi ser på det som svært viktig å bidra til at de blir gode fagfolk hos oss.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Institusjonssjef

3.2 Hovedansvar for handling
Avdelingsleder

DEFINISJONER
4.1 Student
Student er den som er inne i høyere utdanning ved utdanningsinstitusjon underlagt Lov og
universiteter og høgskoler eller lov om private høyskoler. Eksempler på studenter som har
praksisopplæring i OKF er sykepleierstudenter, vernepleierstudenter, medisinerstudenter og
tannlegestudenter.

4.2 Elev
Elev er den som er inne i grunnskole eller videregående skole. Eksempler på elever som har
praksisopplæring i OKF er hjelpepleierelever og kokkeskoleefever.

4.3 Lærling (helsefagarbeider)
Lærling er den som i forbindelse med yrkesfagutdanning har krav om læretid og er
gjennomføringen av denne.

FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING

Nr. Aktivitet: Ansvarlig/utføres av:
1. Utpeke kontaktperson /fadder i f.h.t. ulike Linjeledelsen

læreinstitusjoner og utvikle et godt samarbeid
med disse. Tilrettelegge for at kontaktperson
får den skolering som er nødvendi /ønsket.



Planlegge og tilrettelegge praksis for Linjeledelsen
studentene, lærlinger og dever i tråd med
"enestens behov o ka asitet.

Introduksjonsdag for studenter, lærlinger og Linjeledelsen
elever.
Daglig oppfølging og veiledning av den enkelte Avdelingsleder, utpekt veileder/fadder
student, lærling elter etev, inkl. oppfølging av
vedkommendes faglige utvikling i samarbeid
med raksislærer.
Faglig oppfølging av velledere for studenter, Linjeledelsen
lærlin er o elever.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 5.8  STILLINGSBESKRIVELSER OG UTARBEIDELSE AV DISSE

HENSIRT
Prosedyren skal sikre at det er utarbeidet, og utdelt stillingsbeskrivelse til alle ulike
faggrupper ansatt i OKF. Stillingsbeskrivelsen skal angi hjemmelen for stillingen, hvor den er
plassert  i  stillingsstruktur- og lønnsramrnekodesystemet, hvilke kvalifikasjonskrav som stilles
til stillingen, hva som er stillingens hovedarbeidsområde og stillingens organisatoriske
plassering.

Ved at stillingsbeskrivelsen skal undertegnes av arbeidstaker og nærmeste overordnede i
fellesskap, kan gjensidige forventninger og resultatkrav avklares helt fra starten av i et
arbeidsforhold og bli et viktig verktøy for utvikling og tilbakemeldinger. Stillingsbeskrivelsen
skal inngå som et viktig element ved den strukturerte medarbeidersamtalen og den
strukturerte ledersamtalen, j.fr. kap. 5.4 prosedyre for medarbeidersamtalefiedersamtale.

Stil(ingsbeskrivelser er et verktøy for å kartlegge og følge opp OKF sitt behov for
kompetanse, der enkeltansattes behov for personlig og faglig utvikling kan vurderes/måles i
forhold til OKF-avdelingens behov for kompetanse for å levere tjenester til riktig kvalitet.

Stillingsbeskrivelser er også et verktøy for å avklare ansvars- og myndighetsforhofd innad
OKF-avde)ingene,

OMFANG
Alle ansatte i OKF skal ha en stillingsbeskrivelse som angir hvilket arbeids- og ansvarsområde
og hvilke resultat- og utviklingskrav som gjelder for stillingsinnehaver.

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktør /Institusjonssjef

3.2 Hovedansvar for handling
Institusjonssjef, linjeledelsen

DEFINISJONER
4.1 Stillingsbeskrivelse defineres som

en beskrivelse av en stillings- organisatoriske plassering, dens kvalifikasjonskray,
ansvarsområde og resultatkrav, herunder krav til faglig ajourhold av sine kvalifikasjoner.



5. FRAMGANGSMÅTE OG ARBEIDSFORDELING
Arbeidsgiver har ansvaret for å utarbeide mal for stillingsbeskrivelser og legge malen fram
for MBU for godkjennelse. Direktøren legger fram forslag til mal for stillingsbeskrivelse for de
ulike stillingskategoriene for MBU. Etter vedtak i MBU, er malen bindende for OKFs
avdelinger. Der hvor det er flere ansatte i samme stillingstype, for eksempel hjelpepleiere
legges kun malen fram for vedtak i MBU, ikke de konkrete stillingsbeskrivelsene enkeltvis

Når malen for stillingsbeskrivelsen er vedtatt av MBU, er det arbeidsgiver d.v.s. den ansattes
nærmeste overordnede, som er ansvarlig for at den konkrete stillingsbeskrivelsen blir
gjennomgått og underskrevet. Hver av partene beholder ett eksemplar av
stillingsbeskrivelsen.

Innenfor rammen av den vedtatte malen for stillingsbeskrivelsen, har overordnet og ansatt I
fellesskap adgang til konkrete, individuelle tilpasninger/presiseringer/ajourføringer  under
punktet "tilleggsoppgaver" (se vedlegg 1), for eksempel i forbindelse med den strukturerte
medarbeidersamtalen.

Nærmeste overordnede leder til en ansatt, skal med utgangspunkt i den vedtatte malen,
forelegge denne for arbeidstakeren ved tiltredelse. Stillingsbeskrivelsen skal være
undertegnet innen 14 dager fra tiltredelse.

Nr. Aktivitet: Ansvarli /utføres av:
1 MBU-vedtak av mal Direktør
2 Underskrevet stillingsbeskrivelse av ansatt og Linjeledelsen

dennes nærmeste leder innen 14 dager fra
tiltredelse

3 Hver av partene beholder et eks. av Leder og ansatt
stillin sbeskrivelsen

4 Ajourhold av inngått stillingsbeskrivelse bl.a. Leder og ansatt
gjennom den årlige samtalen, dvs, leder- eller
medarbeidersamtalen

6, VEDLEGG
Nr. i Mal for stillingsbeskrivelse



Oslo kommune
Omsorg Osio KF

KAP. 5.8, VEDLEGG NR, 1 MAL FOR STILLINGSBESKRIVELSER

MAL FOR INNHOLD I STILLINGSBESKRIVELSER

Navn:

Stillingsbetegnelse:

Stillingskode: Hjemmelsnr: Internavd:

Kvalifikasjonskrav til stillingen:

Plassering i organisasjonen:

Hovedoppgaver/mål for stillingen:

Tilleggsoppgaver:

Generelle plikter:

dato leder dato stillingsinnehaver

Stillingsbeskrivelsen er ikke uttømmende og kan endres ved behov innenfor rammen
av MBUs vedtak.



Oslo kommune
Omsorg Oslo KF

PROSEDYRE: 5.9 LØNN OG PERSONAL

Kap: 5. TILSTREKKELIG OG KOMPETENT Revidert dato: 13.04.2012
PERSONALE
Underka : 5.9 LØNN OG PERSONAL
Versjon nr: 1 Side 1 av 3
Dato: 11.04.2012 Filnavn:

HENSIKT
Prosedyren skal klargjøre hvordan og av hvem lønns- og personalopplysninger skal
håndteres samt hvilke dokumenter som skal sendes og oppbevares hvor.
Herunderogså oppfølging av regnskap i forhold til lønn

OMFANG
Gjelder hele OKFs virksomhet og omfatter alle ansatte i OKF

ANSVAR
3.1 Ansvarlig for oppfølging av prosedyren
Direktøren

3.2 Hovedansvar for handling
Institusjonssjef

DEFINIS3ONER
4.1 Lønnsopplysninger: ansettelser, endringer, timelister
4.2. Personalopplysninger: ansettelser, endringer, fastsettelse av lønn, beregning av
ansiennitet, kontrakter
4.3. UKE: Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune

FREMGANGSMATE OG ARBEIDSFORDELING
Den enkelte medarbeider har ansvaret for at opplysninger som blir gitt arbeidsgiver er
korrekt.
Ledere plikter å sjekke at opplysningene er rett og ellers følge prosedyre 5.2.forøvrig vedr
sjekkliste ved intervju.
Personalopplysninger sendes til OKF administrasjonen.
Lønnsopplysninger sendes til kontaktperson i UKE

Nr. Aktivitet: Ansvarli Iutføres av:
1 Inn å avtale med UKE Direktør
2 Im lementere rutinene Avdelin sleder institus'onss'ef
3 Utarbeide/vedhkehold av rutiner Direktør
4 Ra ortere awik til overordnet Lin'eledelsen

Utarbeidet av: Gjennomgått av: Godkjent av:
Mona Bekkhus 3ane Bredby Styret
Institusjonssjef Direktør
Dato: 11.04.2012 Dato; m04.2012 Dato: xx.04.2012



Kap: 9. SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG Revidert dato: 13.04.2012
INFORMASJON
Underka : 9.4 MEDIAHÅNDTERING
Versjon nr: 1 Side 2 av 3

_ Dato: 13.04.2012 Filnavn:

REFERANSER
6.1 Aktude kwer, forskrifter og andre styrende dokumenter jfr. Kap.4.

VEDLEGG
Sjekkliste for håndtering av lønns- og personalopplysninger og lønnsregnskap



Kap: 9. SAMARBEID, KOMMUNIKAS3ON OG Revidert dato: 13.04.2012
INFORMASJON
Underka 9.4 MEDIAHÅNDTERING
Versjon nr: 1 Side 3 av 3
Dato: 13.04.2012 Filnavn:

Vedlegg i til prosedyre 5.9 Håndtering av lønns- og personalopplysninger

Sjekkliste for håndtering av lønns- og personalopplysninger og lønnsregnskap

Lønns- og personalmelding utfylles korrekt (inkl avd nummer)
o sendes fortlø ende til adm i OKF med ko i til UKE
Adm i OKF sender tilsettingsbrev og lager kontrakt som sendes
t'enestestedet for si nerin
Sørge for at ett eksemplar av kontrakt returneres adm i OKF og
at medarbeider får ett eksem lar
Endringer i ansettelsesforholdet føres på lønns- og
personalmelding og sendes fortløpende til adm i OKF med kopi
til UKE
Timelister utfylles korrekt av medarbeider senest den første i
hver måned for fore ående måned
Timelister konteres og attesteres, og sendes UKE senest den 5. i
hver måned. Ko i beholdes å t'enestestedet
Månedlig gjennomgang av lønnsregnskapet med
økonomikonsulent fra adm i OKF
UKE sender månedlig lønnsrapport for 1edere som skal
gjennomgås og eventuelle awik / feil meldes til
økonomikonsulent i OKF o UKE
Fraværsregistrering herunder sykefravær, ferie, permisjoner
inkludert gyldig dokumentasjon for fraværet sendes UKE senest
den 5. hver måned. Ko i beholdes å 'enestestedet
Bemanningsoversikt pr avdeling, dvs oversikt over alle
medarbeidere på den enkelte avdeling samt stillingsstørrelse
inkludert vakante stillinger sendes adm i OKF fortløpende ved
endrin er
Ved mangel på dokumentasjon på fravær, meldes dette til
institus'onss'ef som varsler UKE o adm i OKF for sto av lønn
Personalo I snin er o bevares o arkiveres i adm i OKF
Sensitive opplysninger herunder disiplinærsaker, personlige
opplysninger omkring helse, tvangstrekk, AKAN og annet
sendes adm i OKF som sør er for at disse arkiveres

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Medarbeider

Avdelingsleder

Avdelingsleder,
Institus'onss'ef
Avdelingsleder

Avdelingsleder

AvdelingsIeder

Avdelingsleder

Direktør
Direktør



Mona Wekshus

Fra:  Anne Lise Nes
Sendt:  9. januar 2014 11:56
Til: Mona Kjekshus
Emne:  SV: Nytt spørsmål fra Ivar Johansen

Flott takk

Mvh

Anne Lise

Fra:  Mona Kjekshus
Sendt:  9. januar 2014 11:31
Til:  Anne Lise Nes
Kopi:  Anne Berger Sørli
Emne:  RE: Nytt spørsmål fra Ivar Johansen

Det er bra.

Da skal jeg skrive de ut og sende deg i internposten i dag.

Mvh

Mona

From:  Anne Lise Nes
Sent:  Thursday, January 09, 2014 10:45 AM
To:  Mona Kjekshus
Subject:  SV: Nytt spørsmål fra Ivar Johansen

Ja det er presisert at når komiteen får innsyn i taushetsbelagt dokumenter må de undertegne på sin
taushetserklæring

Mvh

Anne Lise

Fra:  Mona Kjekshus
Sendt:  9. januar 2014 10:23
Til:  Anne Lise Nes
Kopi:  Anne Berger Sørli
Emne:  RE: Nytt spørsmål fra Ivar Johansen

Hei Anne Lise!

Godt nytt år til deg og©

Er det slik at du har vurdert at denne komitesekretæren anses å være inniemmet i vår «gruppe» med samme
rettighet når det gjelder innsyn som oss/dere?

! så fali regner jeg med at vedkommende omfattes av tilsvarende grad av taushetsplikt vedrørende informasjon ut av
«gruppen» som vi omfattes av?



Mvh

Mona

From:  Anne Lise Nes
Sent:  Thursday, January 09, 2014 8:58 AM
To:'Moria  Kjekshus
Subject: VS: Nytt spørsmål fra Ivar Johansen

Hei Mona

ocit nytt år

Ber om å få oversendt usladdet utgave av tilbudene — oversende de til komitesekretæren som sprger for at de kan

'lese igjennom.

'Med vennlig hilsen

Anne Lise Nes
fagsjef

Seksjon pleie- og omsorg
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Oslo kommune

Telefon direkte: 23 46 11 51
Sentralbord, 02 180

www.oslo.kommune.no

Fra:  Politikerporten [mailto:politikerportenoslobystyre.no]
Sendt:  8. januar 2014 14:38
Til: ostmottak oslob styre.no; Postmottak BYR
Emne:  Nytt spørsmål fra Ivar Johansen

Spørsmålstiller(e):
Ivar Johansen (SV)

Spørsmål til:
Byrådet
08.01.2014

Anbud Rocityet Sykehjern. Oppfølgingssporsmål

Jeg viser til byråd Aud Kvalbeins notat til finanskomiteen av 8. januar, hvor det heter:
" I skriftlig henvendelse av 10.12.2013 uttaler Ivar Johansen følgende:

"Det bes om at finanskomiteen får innsyn i, gjennom kopi, alle dokumenter i sak vedr anbudsutsettelse av
Rødtvet sykehjem, uavhengig av hvor i kommunen dokumentene befinner
seg."

Vedlagt følger konkurransegrunnlaget for Rødtvet sykehjem, de 2 innkomne tilbud i sladdet utgave,
livor forretningshemmeligheter er sladdet. Videre følger referat fra forhandlingene,

2



meddelelse til leverandør samt anskaffelsesprotokoll."
Oppfølgingsspørsmål nr. 1:
Det bes at finanskomiteen, som ved tidligere anbudsrunder, får innsyn i fullstendige/usladde dokumenter.

Oppfølgingsspørsmål nr. 2:
Jeg ser at I3yrådet benytter  seg  av en særs utvidet tolkning hva som er forretningshemmeligheter, og er i tvil
om Byrådet reelt sett - ut fra egen gjennomgang - står inne for dette som å være i samsvar med gjeldende
juss,  jfr departementets  veiledninger  og  tolkningsvedtak hos Fylkesmannen.
Før saken evt. sendes som klagesak til Fylkesmannen ber jeg derfor om fornyet gjennomgang.

Med vennlig hilsen,
Ivar Johansen (SV)

FKOM
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