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Bakgrunn for utredningen 
 
Kommunestyret i Gran kommune gjorde følgende vedtak 17.12.2020:  
 
Prosjekt 690 Helse og omsorgssenter på Sagatangen videreutvikles 
med sikte på å kunne realisere samtidig utbygging av et lokalmedisinsk 
senter i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Lunner kommune til 
2024/25. 
 
Prosjektet videreføres med tilsvarende antall boenheter, i 
sykehjemsplasser, etter areal- og bemanningseffektiv Ullerud-modell 
eller tilsvarende. Frigjort økonomisk handlingsrom benyttes til videre 
utvikling ved Marka helse og omsorgssenter og til vedlikehold av skoler 
og kommunale bygg, samt å unngå økt eiendomsskatt til makssats for 
å ta høyde for framtidige renteendringer.  
 
Ytterligere behov for heldøgns omsorg dekkes med bemannede 
omsorgsboliger, med mål om at statstilskudd og husleie dekker 
investeringskostnader. Videreføring av tilsvarende dagens ordning med 
private tilbydere av heldøgns omsorg vil fortsatt være et viktig 
supplement.  
 
Gran sykehjem Skjervum ivaretas for tilfredsstillende bo- og 
arbeidsforhold under byggeprosess, og framtidig bruk avklares i god tid 
før fraflytting. 
 
Basert på første del i siste ledd av vedtaket har helse og omsorg 
gjennomført en kartlegging av bo- og arbeidsforhold ved Skjervum 
helse og omsorgssenter for å se på hva som må ivaretas for at disse skal 
være tilfredsstillende under byggeprosess. Det vil i denne rapporten 
belyses ulike områder som brukergruppen opplever at påvirker bo og 
arbeidsforholdene, og på noen områder vil det beskrives forslag til tiltak.  
 
Utredningen har blitt gjennomført av helse og omsorg med tett 
samarbeid med ledergruppen på Skjervum og fellestjenester. Lokalt 
arbeidsmiljøutvalg har vært deltakende inn, hvor også 
Sykepleierforbundet, Fagforbundet og verneombudet på Skjervum har 
vært representert. Fagpersoner på ulike fag har vært sentrale med sine 
kunnskaper. Faggrupper som har vært med er bl.a. IKT, driftsteknikker, 
kokk, ergoterapaut, sykepleier, hjelpepleier, fagarbeider, ressurspersoner 
på fallforebygging og hjelpemiddler med fler.    
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1.0. Byggets funksjon 
Helse og omsorg har over tid opparbeidet seg erfaringer og kunnskap 
om bygget på Skjervum som påvirker bo og arbeidsforholdene. Det vil 
derfor bli beskrevet noen områder av bygget i denne rapporten fra helse 
og omsorg sin side. Kunnskap som kommer frem i denne rapporten er 
videreformidlet til de eksterne aktørerene som jobber med å kartlegge 
det bygningstekniske på Skjervum slik at det kan ses i sammenheng.  
 

1.1. Dører og vinduer på Skjervum 

Arbeidsgruppen beskriver at det er mange vinduer på bygget som er 
tunge og vanskelig å åpne og lukke, og at de ansatte i mange tilfeller må 
ha bistand av vaktmester når dette skal gjøres. Noen vinduer er det også 
risiko for at de faller ut dersom de blir åpnet. Dette gjør det utfordrende 
å møte beboeres behov for å kunne få frisk luft inn i rommet og det øker 
risikoen for at uheldige hendelser kan oppstå både for de ansatte og 
beboere. Det beskrives at det er flere vinduer som er merket med 
informasjon at de ikke må åpnes i fare for at vinduene faller ut.  
 
Flere dører på avdelingene har 
"dempere" som skal hindre døren fra å 
lukke seg fort igjen. Disse demperne gjør 
dørene tunge å åpne, spesielt for 
beboerne, og noen dører er ikke mulig å 
lukke helt igjen da demperen hindrer 
dette. Noen beboere vil derfor ikke klare 
å åpne sine dører selv uten, mens andre 
bor på rom hvor døren ikke kan lukkes 
helt igjen. Ansatte beskriver også at 
demperne bråker så mye på natt ved 
tilsyn at pasienter vokner. 
 
Beboerne på Skjervum har ingen mulighet til å låse dørene til 
pasientrom dersom det skulle være et behov eller ønske da det ikke er 
låsemuligheter på dørene.  
 

1.2. Ventilasjon og luftkvalitet 

Det beskrives at det er store utfordringer knyttet til temperatur- 
regulering inne på Skjervum. På varme sommerdager er det ekstremt 
varmt inne i bygget, og det er vanskelig å få temperaturen ned. Det 
beskrives at solskjermingen er dårlig og på mange vinduer ikke 
funksjonell. På vinteren er det store utfordringer med å holde bygget 
innenfor akseptabel temperatur både med tanke på beboere og ansatte. 
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Det oppleves at det er lite hjelp i ventilasjonssystemet i tillegg til at det 
er utfordringer med åpning og lukking av vinduer. Det erfares at 
ventilasjonsanlegget på vinteren trekker den varme luften ut av bygget 
og at det ikke eksisterer forvarmingen av luft inn i bygget. Videre 
beskrives det at det trekker kald luft fra verandadører og vinduer, samt 
at det er meldt om temperatur på 16 grader inne på kjøkkenet. For å 
holde temperaturen oppe benyttes det nå panelovner og vifteovner på 
ulike steder i bygget. 
 
Temperaturutfordringene påvirker bokvaliteten for både pasienter og de 
ansatte. Pasienter uttrykker på sommerhalvåret at de har et behov for at 
vinduer og dører skal stå oppe for å få sirkulasjon på den varme luften. 
Det observeres bl.a. at pasienter med kognitiv svikt kler av seg uten å 
reflektere på hvor de er og hvem de er med, i forsøk på å regulere i 
forhold til temperaturen. De ansatte ser at pasientene har utfordringer 
med å få i seg nok drikke, og at risikoen for dehydrering er stor.  
De sykeste pasientene som er sengeliggende uten mulighet for å 
forandre stilling selv på grunn av sine helseutfordringer, opplever stort 
ubehag ved høy temperatur. På vinteren observerer de ansatte uro og 
bekymring hos pasientene for å få trekk på deg å bli syke. Pasienter 
bruker mye ekstra tepper og dyner for å oppleve å ikke fryse, samt at 
mange takker nei til dusj da badene ofte oppleve kalde.  
 
De ansatte påvirkes også i stor grad av temperaturutfordringene på 
Skjervum. De beskriver det som utmattende og tungt å jobbe under høy 
temperatur og stillestående luft. Forholdene gjør at de opplever å orke 
mindre og at de har mindre energi til å utføre arbeidsoppgavene.  
På kjøkkenet på sommeren påpekes det at det er ekstremt varmt og at 
det ikke er muligheter for å åpne vinduer av hygienemessige hensyn 
som er nedfelt i næringsmiddelforskriften. Nå i kuldeperioden har 
temperaturen på kjøkkenet holdt 16 grader, dette er ikke innenfor 
anbefalt arbeidstemperatur. Temperaturen i rommet ved produksjon av 
mat kan påvirke kvaliteten på maten, det er vesentlig at denne 
temperaturen ligger innenfor anbefalingene.  
 
På medisinrommet har de ansatte måtte kaste medisiner da det blir feil 
temperatur der medisinene oppbevares. 
 
Luktutfordringer 
Arbeidsgruppen beskriver at det er dårlig lukt på ulike steder inne i 
bygget. Kjernen av bygget trekkes frem i forhold til luktproblematikk 
med inngangsparti, trappegang, kapell, kontor og kopirom, samt 
skyllerom og rentlager i avdelingene.  Noen rom er det anbefalt at 
dørene skal være lukket på grunn av hygienehensyn, men på enkelte 
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rom på Skjervum må dørene stå åpne på grunn av kloakklukt. 
Arbeidsgruppen ønsker å påpeke sin bekymring for muggdannelse og 
status inne i veggene etter tidligere vannlekkasjer opp mot 
luktproblematikk.  
 
Helseutfordringer 
Det beskrives at både pasienter og personalet har opplevd symptomer 
knyttet til luftveiene og allergi etter å oppholde seg i bygget over tid. 
Enkelte pasienter har hatt så store utfordringer at de har måtte teste ut 
allergimedisin etter de har flyttet til Skjervum.  Ansatte beskriver plager 
som såre øyne, tørr hals og luftveier, og det er gitt tilbakemelding at det 
har vært behov for medikamentell behandling også for personalet.  
 

1.2.1. Risikovurdering av ventilasjon/temperatur/luftkvalitet inne 
på Skjervum 

Når arbeidsgruppen gjorde en risikovurdering på området fikk fire 
elementer høy risiko, 5 medium risiko av totalt 10 elementer.  
 
Det kom bl.a. frem at det var svært sannsynlig at det lukter "kloakk" i 
kjernearealer på Skjervum da dette er et kjent problem for de som 
jobber der. Det beskrives som alvorlig og at det bl.a. gir ubehag for 
ansatte og pasienter.  
 
Ansatte på bygget på Skjervum sitter med en oppfatning at det er svært 
sannsynlig at det kan være mugg i vegger på Skjervum basert på 
tidligere vannlekkasjer og tidligere utførte reparasjoner. Det beskrives at 
det er merkbar lukt i kjeller, trapperom og kjernearealer, samt 
kontorlokaler i underetasjen. Det er synlig dannelser av mugg bl.a. på 
dagsenter, i kjølerom og fryserom. Det beskrives videre at det er svært 
sannsynlig at dårlig inneklima kan forårsake og forverre helseplager som 
astma, allergi, hodepine med mer hos mennesker som oppholder seg på 
bygget. Dette beskrives som alvorlig da det kan få store helsemessige 
konsekvenser for pasienter og ansatte som oppholder seg på bygget.  
 
Det beskrives at det er meget sannsynlig at temperaturen inne på 
bygget avviker fra arbeidstilsynets anbefaling på 19-26 grader på 
sommer og vinter. Dette gir ubehag for pasienter og ansatte, kan få 
konsekvenser for matproduksjon og forringelse av kvaliteten på maten 
og det kan resultere i at medikamenter må kastes som konsekvens av 
oppbevaring utenfor referanseområdet på temperatur.   
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1.2. Elektriske anlegget 

Arbeidsgruppen beskriver et ustabilt elektrisk nett der sikringer går uten 
at en finner forklaring på dette. Det beskrives at det er for lite kapasitet 
på strømnettet tilknyttet kjøkkenet, og at det flere steder ikke kan settes 
opp varmeovner da strømnettet ikke tåler det. Varmeovner må i noen 
tilfeller settes opp på 
uhensiktsmessige steder for å få 
dekket varmebehovet. Inne på 
beboerrommene er det få 
stikkontakter som øker behovet 
for bruk av skjøteledninger.  
 
Julen 2020 ble det bl.a. meldt 
avvik på at det "gnistrer" i 
lampene på vaktrommet, og i 
etterkant observerte personalet 
at det blunket 
juletrebelysningen. Problemet 
ble da løst ved at lampene ble 
slått av. Det er blitt observert at det har "gnistret" i lampene på 
vaktrommet også etter denne hendelsen. Vaktmester har undersøkt 
etter hendelsen, men det er ikke blitt funnet noe feil.  
 
Avdelingene har behov for å lade elektrisk utstyr som benyttes i 
tjenesten og det må gjøres vurderinger opp mot strømnettet hvor dette 
kan gjøres.  
 

1.2.1. Risikovurdering strøm 

Ved risikovurdering på temaet strøm var det 5 elementer som ga høy 
risiko og 4 medium risiko av totalt 14 elementer. Det var derfor flere 
elementer som skåret svært sannsynlig eller sannsynlig med alvorlige 
eller katastrofale konsekvenser.  
 
Det beskrives bl.a. at det er få elektriske punkter inne på 
beboerrommene og at det er stor sannsynlighet for bruk av 
skjøteledninger noe som gir økt fare for brann som kan gi skade på 
pasient, personell, bygning og medpasienter.  
 
Ved et strømbrudd på Skjervum som strekker seg over flere timer finnes 
det ikke i dag noen løsning med nødstrøm. Basert på erfaringer er det 
sannsynlig med strømbrudd. Dette gir en økt arbeidsbelastning for 
personalet, økt redsel og angst hos pasienter og dette utvider seg når 
nødlyset slutter å virke etter 1-2 timer. Det kan få katastrofale 
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konsekvenser med fare for liv og helse for pasienter som benytter 
medisinteknisk utstyr. 
 
Videre risikovurderes det overbelastning av systemet og gamle og 
dårlige stikkontakter/brytere som løsner fra veggen og skaper risikoer 
som kan få katastrofale følger. 
 

1.3. Heis 

Heisen på Skjervum er gammel og det beskrives at det er meget 
problematisk å fremskaffe deler. Det er mye utfordringer knyttet til at 
heisen stopper ofte både med og uten personer inne i heisen. Når det er 
heis stans gir dette en økt belastning på de ansatte da behovet for heis i 
hverdagen er stort. Arbeidsgruppen ytrer også bekymring omkring 
gulvet i heisen opp mot heisens alder da det opplever at gulvet er dårlig.  
 

1.3.1. Risikovurdering heis 

Når arbeidsgruppen gjorde en risikovurdering av heisen på Skjervum 
beskrives det at det er svært sannsynlig at det ikke er mulig å skaffe 
deler for reparasjon ved heisstans og at dette vil få alvorlige 
konsekvenser for driften på bygget og pasientene som bor på bygget. 
Ved heisstans vil pasienter på avdeling 2 med nedsatt forflytningsevne 
bli isolert i avdeling noe som påvirker bokvaliteten for pasienten. 
Pasientene vil trolig ha store utfordringer med å komme seg til lege, 
sykehus, sosiale tilstelninger med mer.  
 
Det beskrives som sannsynlig og alvorlig om heisen stopper med pasient 
inne i heisen, og kan få alvorlige konsekvenser for pasienten dersom 
pasienten blir innestengt i heisen over lengre tid.  
 

1.4. Temperatur på vann 

Arbeidsgruppen beskriver en sterk bekymring knyttet til 
temperaturreguleringen på vannet i vasker og dusjer. Det brukes lang 
tid på å finne rett temperatur. Mange pasienter opplever å sitte å fryse i 
påvente av at pleierne finner rett temperatur på vannet i dusjsituasjon. 
Temperaturen på vannet varierer stort under tapping av vann og det 
beskrives fare for skolling av pasienter knyttet til bl.a. dusj. Det beskrives 
at personalet i flere tilfeller har måtte varme vann med vannkoker og 
blande ut med kaldt vann for å få rett temperert vann for å dusje/vaske 
pasienter.  
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Kranene i vaskene beskrives som kompliserte i tillegg til stor variasjon på 
temperatur på vannet. Det er et mål om at beboerne skal klare mest 
mulig selv, men dette er vanskelig for mange å gjøre på Skjervum da 
kranene ikke er intuitive og det tar lang tid fra man skrur til reaksjonen 
på vannet kommer.  
 

1.4.1. Risikovurdering av temperatur på vann 

Ved risikovurdering av temperatur på vann var det 11 av 15 områder som 
betegnes med høy risiko som svært sannsynlig med fare for alvorlige 
eller katastrofale følger.  
 
Her beskrives bla. at det er svært sannsynlig at temperaturen på vannet 
variere mye daglig både i dusj og vask og at vannet endrer temperatur 
uten at det endres på kranene, at det ikke er mulig å få jevnt temperatur 
på vannet ved eks. dusj, med mer. Det beskrives at det er stor risiko for 
skodningsskader hos pasienter og at helsepersonell holde hånden 
mellom pasienten og vannet for å oppdage tidsnok at vannet endrer 
temperatur for at ikke pasienten skal settes i fare. Det knyttes stor risiko 
til mennesker med bl.a. nedsatt funksjonsevne og kognitiv svikt. 
Uregelmessigheten i temperaturen på vannet kan få katastrofale følger 
for pasient og helsepersonell. 
 

1.5. Skadedyr 

Trygghetsavdelingen har i lengre perioder vært plaget med mus på 
postkjøkkenet, og vinteren 2020/2021 har vært ekstrem. Det er også 
utfordringer knyttet til maur på gulv og kjøkkenbenk, samt inne på 
pasientrom. Tidligere er det blitt observert sølvkre på bygget, og 
arbeidsgruppen beskriver at det er en merkbar økning av denne type 
skadedyr.  
 

1.6. Overflater 

Overflatene generelt på Skjervum beskrives som dårlige, slitte og lite 
innbydende med tanke på at dette er beboernes hjem. Det kan være 
stor variasjoner både i overflater og farger inne i et og samme rom.  
 

1.7. Øvrige forhold 

Det beskrives at det fortsatt renner vann inn på vaktmesterkontoret i 
kjelleren.  
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Det beskrives at verandaene på langtidsavdelingene har slitte rekkverk 
med flere løse sprosser. Gulvet er av gammelt treverk og de ansatte 
opplever at gulvet "svaier" når de går på det. De ansatte uttrykker 
bekymring for sikkerheten til pasientene når det kommer til verandaene.  
 
Leselamper på trygghetsavdelingen har personalet/vaktmester måtte 
fjerne da de velter og er i dårlig forfatning og at det er fare for brann om 
de velter og det ikke oppdages. Leselamper på øvrige avdelinger er også 
av gammel dato og lite funksjonelle.  
 

2.0. Pasientrom  
På Skjervum er noen pasientrom små og noen store (tidligere 
dobbeltrom). De små pasientrommene er svært små rom som 
vanskeliggjør å kunne fylle møbleringskrav (seng, nattbord, klesskap 
hvilestol, stol og bord) når det i tillegg er behov for hjelpemidler. 
Rommene må ommøbleres ved besøk. Hjelpemidlene må flyttes ut i 
gangen ved bistand til stell i seng. Senga må flyttes på for at personell 
kan komme til fra begge sider og det er begrenset plass for forflytning 
ved hjelp av personløfter. I mange tilfeller må personale benytte 
personløftere ute i korridor for å løfte pasienten ut av rullestolen og trille 
pasienten inn på pasientrommet.  
 
Forslag: takheis. 
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På grunn av varierende størrelse på pasientrommene beskriver 
arbeidsgruppen at pasienter må flytte til nytt rom når behovet for 
bistand og hjelpemidler øker da eksisterende rom ikke har plass til at 
hjelpemidler som må brukes. Det er en belastning for beboer å måtte 
flytte til nytt rom, og det erfares at dette kan gi økt forvirring hos 
pasientene.  
 

2.1. Gummiterskler  

Det er gummiterskler inn til pasientrommet og en inn til badet. Disse er 
vanskelige å forsere med hjelpemidler med hjul, både for personell og 
pasienter. Dette gjelder både ulike personløftere, toalett/dusjstol, 
rullator, prekestol, rullestol. Tersklene øker risikoen for fall hos pasienter 
som er selvstendige i forflytning. Samt medfører utfordrende 
belastninger/stillinger for personell som må dytte eller løfte 
hjelpemidlene over tersklene. Gummitersklene er ikke så høye i seg selv, 
men de har et bratt stigningsforhold og er derfor vanskelig å komme 
over. 
 
Arbeisgruppen beskriver gummiterskelene som en snublefelle for 
pasiente, og at mange fall skjer når pasienter skal til og fra toalettet. 
 
Forslag: tersklene fjernes/ reduseres. 
 

2.2. Belysning 

Det beskrives at det er redusert eller 
dårlig belysning inne på 
pasientrommene. Dette gir utfordringer 
bl.a. til svaksynte når forflytning skal 
gjøres og øker risikoen for fall. Ved eks. 
sårstell gir dårlig belysning utfordringer 
til personalet når de skal gjøre jobben 
sin.  
Mange pasienter har ønske om å ha 
ulike gulvlamper inne på rommet sitt for 
å dekke behovet for belysning. 
Gulvstående lamper øker risikoen for fall. 
 

2.3. Smale dører 

Det er små dører fra beboerrommene og ut i korridor. Dersom en 
pasient er sengeliggende er det ikke mulighet å trille pasienten ut av 
romme i pasientens seng da døråpningen er for liten. Dersom en pasient 
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da skal ut av rommet må pasienten forflyttes over på en smalere løsning 
som går igjennom døren eller rullestol for så å forflyttes over i seng på 
utsiden av rommet, dette gir en økt belastning på pasient og personell.  
De smale dørene gjør at pasienter ofte bli isolert på rommet og ikke får 
tatt del i sosiale aktiviteter i fellesarealet. Smalere senger er blitt vurdert 
til å ikke dekke behovet pasienten har når pasienten er inne på rommet. 
Det er behov for en viss bredde i sengen for å kunne dekke pasientens 
behov for pleie og stell i seng.  
 

2.4. Andre forslag for å bedre ergonomi for ansatte 

Det beskrives at utfordringene med dagens hjelpemidler er at de er 
tunge og at hjulene går tregt rundt. Heisene som i dag benyttes på 
Skjervum har små hjul som gjør manøvrering av heisen vanskelig og 
fysisk belastende spesielt over gummiterskler. Heisene tar mye plass og 
er vanskelig å benytte i små lokaler.  
 
Personalet erfarer at beboerne blir redde spesielt når de må krysse rom 
mens de er i heisen, da det er forhøyninger mellom hvert rom, eller når 
de skal dusje. 
 
Forslag: 
Nye dusj/toalettstoler med hjul og evt. med elektrisk hev/senk/tilt-
funksjon som et tiltak for bedre ergonomi for personell, samt bedre 
sittekomfort for pasientene med bl.a. armlener, fotstøtter og polstring.  
 
Nye aktive og passive personløftere med tilhørende seil i alle størrelser.  
Personløftere med smalere understell, lettere vekt, bedre hjul og mindre 
snuradius. Seil med antiskli materiale, mer polstring og bedre 
sittekomfort under forflytning.  
 
Takheis – på pasientrommene. 
 

3.0. Pasientbad 
På Skjervum er det lik utforming på badene på avdeling 1 og 2 (inkludert 
Solgløtt). På Trygghetsavdelingen er utformingen av pasientbad noe 
annerledes, derfor omtales de i hvert sitt avsnitt.  
 
Arbeidsgruppen beskriver at badet er en av de største utfordringene 
knyttet til ergonomi og fall på Skjervum. Ansatte forteller at deres 
registreringer viser at mange av fallene skjer i arealene soverom og bad 
tidlige på morgenen når pasiente skal opp på toalettet.  
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Under utredningen har ergoterapauter deltatt på befaring på Skjervum 
for å gjøre vurderinger knyttet til ergonomi og fallforebygging. 
Betraktninger fra denne faggruppen er tatt inn i beskrivelsene som 
foreligger.  
 

3.1. Risikovurdering bad 

I risikovurderingen av bad er det 12 av 16 områder som gir høy risiko. 
Badet oppleves i det daglige som det området som gir størst 
utfordringer for pasienter og helsepersonell og som gir høyest risiko 
både for pleier og pasient.  
 
På Skjervum avdeling 1 og 2 må de aller fleste pasientene bl.a. dele bad 
med medpasient. Dette gir utfordringer ved at badet/toalettet er opptatt 
når pasienten har behov for det, og personalet beskriver at pasienten 
ofte ikke rekker frem til toalettet. Dette gir uverdig forhold for den 
enkelte pasient.  
 
Videre er det store utfordringer knyttet til at badets utforming og at 
badene er små. Det er risikoer knyttet til bl.a. høyder på gulv som gir økt 
fare for skader både på pasient og personell, samt manglende mulighet 
til å benytte forflytningshjelpemidler som heis, dostol med mer som en 
konsekvens av badets utforming.  
 

3.2. Pasientbad avdeling 1 og 2 (inklusert Solgløtt).  

På avdeling 1 og 2 må nesten samtlige pasienter dele bad med andre 
pasienter. Av smittevernhensyn er det ikke anbefalt at pasienter deler 
bad med andre medpasienter. Å dele bad er uheldig for pasientene, og 
det observeres daglig at pasienter må vente på å komme på toalettet da 
det er opptatt. Dersom pasientene skal benytte felles toalett i korridor er 
det krevende og langt å forflytte seg for pasienten noe som påvirker 
både pasient og personell. Personalet observerer at pasienter i mange 
tilfeller ikke rekker frem til toalettet i tide.   
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3.2.1. Plassmangel  

Det er svært liten plass til å 
komme seg inn på badet 
med hjelpemidler og 
plassere seg selv og 
hjelpemidler 
hensiktsmessig for en 
sikker forflytning. Det er 
utfordrende å kunne snu 
seg inne på badet med 
rullator/rullestol/prekestol. 
Dette fører til at pasienter 
ofte velger å sette fra seg 
hjelpemidlene i gangen og 
gå inn på badet uten støtte 
eller med å støtte seg på veggen/dør. Dette er forflytninger som øker 
fallrisiko betraktelig. 
 
Pasienter med behov for personløfter, blir heist opp til forflytning i 
gangen eller på pasientrom og deretter transportert til badet hengende 
i seil i personløfter. Dette er ikke i henhold til anbefalinger ift. forflytning 
med personløfter. Forflytningen kan oppleves som utrygg og ubehagelig 
for pasienten. I tillegg er dette en krevende fysisk belastning for ansatte 
som må skyve personløfter med pasienten i. Spesielt utfordrende/fysisk 
krevende er det å forflytte over gummiterskler som finnes inn til bad og 
pasientrom.  
 
På grunn av plassmangel bli ofte rullestol /rullator / prekestol/ 
personløfter tatt ut fra badet og plassert i døråpningen for at personell 
skal å ha tilstrekkelig med plass for å gi bistand, men samtidig ha 
hjelpemidlene lett tilgjengelig. Dette hindrer å kunne lukke igjen dør inn 
til badet.  
 

3.2.2. Toalett  

Toalettet på pasientbadene er plassert for tett inntil veggen. Dette 
umuliggjør bistand fra personalet på denne siden. På andre siden er det 
en firkantet dusjsone som er nedfelt i gulvet med en rett kant opp til 
gulvnivå på resten av badet. Denne kanten er snublefelle for personalet 
som skal avhjelpe. Kanten er også til hinder for å forflytte pasienter med 
personløfter, på grunn av stor risiko for at hjulene på personløfteren vil 
falle ned i dusjsonen. Derav vil det bli nivåforskjell på underlaget til 
personløfteren som gjør at løfteren blir ustabil og svært 
vanskelig/umulig å kunne forflytte med pasient i.  
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3.2.3. Dusjkant/dusj 

Dusjkanten er også til hinder 
for pasienter som selvstendig 
benytter hjelpemidler i 
forflytning på badet. Badet er 
svært lite og trangt og det er 
stor fare for å kjøre utenfor 
dusjkanten med hjulene på 
rullestol/rullator/prekestol når 
man skal benytte toalett og 
vask. Dette er selvsagt en stor 
fallrisiko for pasientene. 
Dusjkanten fører også til at 
det er uhensiktsmessig å 
forflytte seg sideveis fra 
rullestol til toalett enten 
selvstendig eller med bistand 
med personløfter/personell. 
Sideveis forflytning er en 
anbefalt forflytning, og dette 
er ikke gjennomførbart med dusjkanten.  
 
 
I selve dusjsituasjonen er det er svært krevende for personell å forflytte 
pasient i dusjstol med hjul inn/ut av dusjsonen grunnet dusjkant. Denne 
forflytningen kan oppleves som svært ubehagelig for pasienten som 
sitter i dusjstol. Samt uhensiktsmessig belastning/stilling for personalet 
som må løfte dusjstolen med pasienten over eller ned kanten, dette 
gjelder både inn og ut av dusjsonen.  Enkelte personell velger å plassere 
pasienten i dusjstol utenfor dusjsonen som resulterer i at pasienten er 
mindre selvstendig da den ikke når blandebatteri og såper etc., samt at 
det blir mye vannsøl som krever merarbeid og øker sklifare for både 
pasienter og personell.  
 
Dusjstang til dusjhodet er festet for høyt og kan ikke flyttes ned til 
hensiktsmessig høyde for sittende posisjon, noe det er behov for slik at 
man kan øke selvstendigheten i dusjsituasjonen.  Dusjslangen er for kort 
til å ta med dusjhodet for å spyle seg sittende på dusjstol utenfor 
dusjsona, eller bli spylt i etterkant av toalettbesøk (ved 
trykksårproblematikk). 
 
Forslag: Jevne ut nivåforskjell i dusjsone. Montere en lengre dusjstang og 
lengre dusjslange. Montere opp hylle/kurv for hygiene artikler i dusjen. 
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3.2.4. Servant  

Servanten på badet er en standard vask med blandebatteri med kort 
hendel. Det er uhensiktsmessig plassering av hyller for hygiene artikler, 
søppeldunk, papir /såpedispensere. Pasienten klarer ikke å nå artiklene 
selvstendig fra sittende posisjon. Det er liten plass til å ha personlige 
eiendeler inne på badet uavhengig om det er en eller to pasienter som 
bruker badet. Istendenfor at pasienten kan være mer selvstendige i 
stellsituasjonen er de avhengig av at det tilrettelegges av ansatt ved 
stell.   
 
Det er utfordrende å komme tett nok inntil vasken med 
dusjstol/rullestol, grunnet manglende handikapvask og plassering av 
søppeldunk. Det mangler plass for pasienter å ha sine hygieneartikler 
stående ved vasken. Speilet er for høyt montert på vegg slik at det ikke 
kan nyttiggjøres fra sittende posisjon. Plassering av hygiene artikler og 
speil i hensiktsmessig høyde og tilgjengelighet er viktig for å mestre 
selvstendig ivaretakelse av personlig hygiene.  
 
Forslag: Skifte ut servant til en handicapvask med høydejustering og 
med blandebatteri med lang hendel. Mer hensiktsmessig plassering av 
hyller, speil, søppeldunk, papir/såpedispenser.  
 

3.2.5. Skyvedør 

Inn til badet er det skyvedør, døra mangler tydelig merking som er synlig 
også når døra er skyvet til side (altså åpen). Badedøra oppleves som tung 
å lukke og åpne, spesielt hvis pasient skal utføre dette selvstendig i 
tillegg til å holde seg i rullator/prekestol. Denne aktiviteten utfordrer 
balansen, som kan øke fallrisiko for pasienten.  
 
I gangen utenfor badet møter pasienten tre dører når pasienten er 
ferdig på felles toalett. Dette observerer de ansatte er utfordrende for 
pasienter med nedsatt kognitive ferdigheter og/eller syn. 
Arbeidsgruppen har mange eksempler hvor pasienter forviller seg inn på 
andres pasientrom etter toalettbesøk. Desto viktigere er det med tydelig 
merking av alle dører.  
 
Forslag: Vurdere tiltak som kan gjøre skyvedøra enklere å skyve. Tydelig 
skriftlig merking på dørene.  
 

3.2.6. Kontraster  

Gulv og nedfelt dusjsone er i samme farge. Dusjkanten er totalt usynlig. 
Veggfargen på badet er lys og lik på alle veggene. Det er ingen 
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kontrastsoner bak toalett og bak vasken, slik det er anbefalt opp mot 
universell utforming. Mangler på kontraster øker fallrisiko og 
utfordringer for pasienter, spesielt for pasienter med nedsatt syn.  
 
Forslag: Terskelfri dusjsone. Kontrastsoner i annen farge bak toalett og 
vask.  
 

3.2.7. Belysning 

Belysning oppleves som svak, spesielt på badet og gangen utenfor. Det 
er mørkt gulvbelegg på badet som «stjeler» mye lys. Mangler på 
tilstrekkelig belysning øker fallrisiko og utfordringer for pasienter, 
spesielt for pasienter med nedsatt syn. 
 
Forslag: Utbedring av belysning. 
 

3.2.8. Armstøtter 

Veggmonterte armstøtter ved 
toalettet er svært utslitte og løse. De 
vurderes til uforsvarlige å benytte av 
ergoterapeut. Når armstøttene er 
nedfelt fra vegg har de støtteben ned 
til gulvet. Benene kan være 
potensielle snublefeller for pasienten 
ved forflytning, dessuten er benene til 
hinder ved bruk av hjelpemidler.  
 
Forslag: Nye veggmonterte 
armstøtter uten støtteben ned til 
gulv. Armstøtter skal kunne felles opp 
for å ikke være i veien ved bruk av 
toalett-/dusjstol. 
 

3.2.9. Vegghylle  

Vegghylle over toalett benyttes til oppbevaring av ulike hygieneartikler. 
Det er kun personell som når denne hylla. Hylla er i veien når man skal 
benytte passiv personløfter.  
 
Forslag: Fjerne/flytte hylle. 
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3.3. Pasientbad Trygghetsavdelingen 

På trygghetsavdelingen er det mindre bad enn på langtidsavdelingene. 
Når dør til pasientrom åpnes slår den innover i rommet og blokkerer 
baderomsdør, dette er uhensiktsmessig. Pasienten må gå helt inn i 
pasientrommet, deretter lukke dør til pasientrom for å gå videre til 
badet. Dette øker fallfare der pasient må håndtere dører og trang 
passasje i tillegg til ganghjelpemidler. 
 
Forslag: Speilvende dørretning slik at dør til pasientrom ikke blokkerer 
baderomsdør.  
 
 

 
 

3.3.1. Plassmangel 

Det er svært liten plass på badene på trygghetsavdelingen. Det er svært 
vanskelig å komme inn med prekestol eller rullator. Det er umulig/svært 
vanskelig å komme inn med rullestol, samt at personell skal da bistå i en 
forflytning.  
 

3.3.2. Kombiløsning toalett/dusj/servant  

Det er svært trangt på begge sider av toalettet, med vegg på en side og 
vask på den andre siden. I tillegg er det to sett med armstøtter som er til 
hinder for å komme tett inntil vasken. Armstøttene er også til hinder for 
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å kunne snu seg med rullator/prekestol inne på badet. Mange pasienter 
velger å sette rullator/prekestol utenfor når de skal forflytte seg inn til 
badet, noe som øker risikoen for fall.  
 
På badene må pasienten sitte på toalettet når pasienten skal dusje, på 
grunn av plassmangel. Det er videre plassert et blandebatteri for dusj på 
vasken som skal fungere både for dusjsituasjon og når vasken skal 
brukes. Dusjbatteri med kran som er montert på vasken er et togreps 
batteri og er vanskelig å skjønne hvordan man skal bruke.  
 
Dusjbatteri/kran er vanskelig å nå fra dusjsone og styre vanntemperatur. 
Temperaturreguleringen er svært komplisert og den gir stor risiko for 
pasienten for skolding. Dusjslangen er kort og dusjhodet har kun et 
festepunkt på vegg uten mulighet for tilpasninger. Pasienter kan derfor 
ikke dusje selvstendig, men er helt avhengig av å få bistand i 
dusjsituasjon.  
 
Forslag: Ny ettgreps blandebatteri med lang hendel. Lenger dusjslange. 
Montere dusjstang. Hyller som pasienter kan nå i sittende stilling og 
justerbar vask for å ivareta selvstendighet for de som klarer det.  
 

3.3.3. Dusjsone 

Det et gradert fall mot sluket på badene på trygghetsavdelingen, men 
fallet er ikke tilstrekkelig for å drenere vann til sluk under dusj. Dette 
resulterer i at hele badegulvet fylles med vann under dusjsituasjon og 
noe vann ut i gang. Dette øker sklifare og risikoen for fall for pasientene 
og personell, som ytterligere reduserer muligheten for at de kan dusje 
alene. Videre gir det en økt arbeidsbelastning for de ansatte som under 
og etter hver dusj må håndtere vannet som er på avveie.  
 

4.0. Oppbygning avdeling 
Det bor til enhver tid flere pasienter med kognitiv svikt på ordinær 
langtidsavdeling. Denne pasientgruppa påvirkes negativt på grunn av 
avdelingens utforming. Utfordringene er store arealer og lange ganger 
som gjør pasientene forvirret og utrygge. Pasientene finner ikke sitt rom, 
eller går inn på medpasienters rom. De store stuene og spisesalen er 
også store og uoversiktlige. Rommenes utforming gjør at det ikke er 
mulig å skjerme pasientene i fellesarealet.  
 
Det er observeres utfordringer som roping, truende atferd, og krenkende 
atferd for både pasienten og medpasienter. Noe av den negative 
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atferden for pasientene med kognitiv svikt er nedverdigende. 
Eksempelvis har pasienter urinert i fellesarealet og kledd av seg. 
Medpasienter som har normal kognitiv funksjon påvirkes negativt, fordi 
de blir forstyrret i en samtale eller aktivitet. De kan også få negative 
bemerkninger fra pasienter med kognitiv svikt.  I flere tilfeller har 
manglende mulighet til skjerming gitt behov for økt bemanning, i flere 
tilfeller har det vært 1:1 bemanning på pasientens rom.  
 
Arbeidsgruppen beskriver at det er behov for å kunne dele inn 
avdelingene i mindre bogrupper for å kunne tilpasse tjenestetilbudet 
bedre til den enkelte pasient og bogruppe. Dette for å kunne gi 
skjermingsmuligheter til en mindre gruppe beboere, i tillegg til at 
pasientens rom benyttes til den enkelte. Erfaring viser at bogrupper på 8 
pasienter er hensiktsmessig både for bokvalitet og 
bemanningseffektivitet. Inndeling av bogrupper vil også gi muligheter 
for deling av personalgruppen som er hensiktsmessig mtp. smittevern. 
Ved å ha mindre bogrupper vil personalet også være tettere på 
pasientene og ha bedre oversikt.  
 
Avdelingene på Skjervum er i dag 
veldig lange og det er lange avstander 
både for pasienter og personalet. 
Personalet observerer at pasienter blir 
tungpustede og ikke mestrer de lange 
avstandene. Dette resulterer i at de 
velger å bli på rommet, eller at de må få 
hjelp til å forflytte seg fra eks. 
pasientrom til spisesal. Dette er 
negativt for pasientene da de mister 
den naturlige treningen som det ligger 
i å forflytte seg fra beboerrom til 
fellesarealer.  
 
Vaktrommene i avdelingene i dag er små, og det er ikke mulig å holde 
avstand etter smittevernhensyn. Det er liten plass til å jobbe med 
dokumentasjon og få arbeidsstasjoner hvor man kan jobbe uten 
forstyrrelser. Enkelte avdelingene bruker i dag også fellesstue som 
vaktrom, dette er uheldig både for pasientene og med tanke på 
taushetsplikt og pasientoppfølging. Det er behov for å ha vaktrom som 
kan dekke behovet til de enkelte bogrupper. 
 
Samtalerom eksisterer på noen avdelinger på Skjervum, men disse 
rommene brukes også som pauserom for de ansatte. Rommene er pr i 
dag ikke hensiktsmessig innredet for å dekke begge behovene.  
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I dag er det store utfordringer på Skjervum knyttet til lager. Det lagres 
mye flere steder og det oppbevares mye på gulv som bryter med 
hygieneprinsipper og øker risikoen for pasienter og personalet. Lageret 
er i dag plassert slik at det gir store avstander for personalet og det er 
komplisert å se inndeling av avdeling hvor lager er tilgjengelig for hver 
enkelt bogruppe. Det er uheldig om man får gjennomgangstrafikk 
igjennom bogrupper for å komme til lager og skyllerom, men det er 
behov for at alle bogrupper kan benytte lager og skyllerom uten lange 
avstander. Ideelt sett burde man hatt kjernearealer i midten av 
avdelingen slik at de kan nås fra heis og alle bogrupper.  
 
Gulvet i avdelingene har blank mørkerød farge som «stjeler» mye lys og 
gir ubehagelig gjenskinn. Overgangene fra lyst gulv i dagligstue til 
mørke gulv i korridorer observeres som utfordrende for pasienter med 
nedsatt syn eller kognitiv funksjon. Det er ingen ledelinjer som markerer 
og fører til pasientrommene.  
 
Forslag: Avdelingens oppbygning må ses på i sin helhet opp mot 
tjenestens behov. På gulvene i avdelingene er det forslag om endring av 
farge og glans, samt merking av gulv med ledelinjer.  
 

4.1. Risikovurdering av smittevern på Skjervum 

I risikovurderingen av smittevern på Skjervum er det 8 av 9 elementer 
som gir høy risiko med høy sannsynlighet og alvorlige eller katastrofale 
konsekvenser. Analysen var naturlig å trekke inn i lys av dagens 
utfordringer i samfunnet med Covid-19.  
 
Det vurderer at det gir høy risiko å ha store avdelinger uten inndeling av 
bogrupper ved at smitten raskt kan spre seg i hele avdelingen. Det gir 
høy risiko at pasienter deler bad og at forholdene ikke er lagt til rette for 
sluser tilknyttet rom ved smitte.  
 
I tillegg til den høye risikoen ses det fare for alvorlige eller katastrofale 
konsekvenser for pasienter eller helsepersonell.  
 

4.2. Ergonomi i avdelingen 

De ansatte beskriver at deres arbeidshverdag preges av at arealet de 
jobber på er lite og uhensiktsmessig i forhold til at de fleste av 
pasientene er i behov av å bruke flere hjelpemidler i forflytning. Det være 
seg rullator, prekestol, rullestol og personløfter.  Badet er trangt og for at 
pasient, pleier og et hjelpemiddel skal få plass, må døra til badet stå 
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åpen. Arbeidsforholdene på Skjervum gir de ansatte en økt fysisk og 
mental belastning og svært uheldige arbeidsstillinger. 

Det er spesielt enkelte aktiviteter/oppgaver i jobbhverdagen som kan 
skape utfordringer med å opprettholde god ergonomi for personell på 
Skjervum: 

 Stell i seng. Må ommøblere /flytte møbler for å kunne gi bistand fra 
begge sider av seng. 

 Bistand i forflytning med personløfter 
 Bistand i forflytning uten hjelpemidler 
 Bistand i dusj- og toalettsituasjon  
 Forflytte pasient over gummiterskler 

Oppgavene nevn over utføres mange ganger daglig på hver vakt og gir 
en stor belastning på de ansatte.  

 

4.2.1 Risikovurdering av ergonomi for ansatte på Skjervum 

I risikovurderingen av ergonomi for de ansatte på Skjervum er det 10 av 
10 elementer som gir høy risiko. Disse er fordelt fra sannsynlig til svært 
sannsynlig at det skjer, og at hendelser kan gi alvorlige eller katastrofale 
konsekvenser for den ansatte.  

 

5.0. Fall påvirker pasientens helse 
På Skjervum er det i dag ikke implementert digitale løsninger som kan 
registrere pasienter i bevegelse eller avdekke fall. Vi vil videre beskrive 
dagens situasjon knyttet til fallutfordringer og hvordan dette påvirker 
samfunnsøkonomien og pasientene.  
 

5.1. Dagens situasjon 

Ved Skjervum har det i løpet av året 2020 og ut januar 2021 blitt 
registrert 26 fall i avvikssystemet vårt. Vi mistenker dog at det kan være 
et mørketall da ikke alle blir registrert som avvik, spesielt om pasienten 
ikke kommer til skade. Dette er noe vi jobber med kontinuerlig.  
 
Av disse 26 fallene anses 17 fall for å være uten signifikant skade, mens 9 
kvalifiseres som fall med skade. Fallene med skade kan være kuttskade i 
ansikt eller på kropp, hematomer, hudavskrapninger samt 
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benbrudd/lårhalsbrudd. I etterkant av mange av fallene, både de med og 
de uten skade, har pasienten opplevd økt smerte i kroppen og hatt 
behov for smertelindring.  
 
Et registrert lårhalsbrudd førte til sykehusopphold på ca. 1 uke da 
pasienten pådro seg postoperativ pneumoni og måtte behandles med 
antibiotika intravenøst. Pasienten har i etterkant av fallet hatt større 
pleiebehov enn tidligere.  
 
Vi opplever flere fall ved toalettbesøk, når pasienten skal sette/reise seg 
fra stol, at de sklir ut av rullestoler/stoler, og ved gange. 
 

5.2. Kostnader og prognose ved lårhalsbrudd: 

Ca. 10 000 bryter av lårhalsen i Norge hvert år. Dette tallet har vært 
økende de siste 25 årene. Mye på grunn av den økende andelen eldre i 
samfunnet. I følge flere ulike artikler (frifagbevegelse, lommelegen, 
Harstad Avis) koster et lårhalsbrudd samfunnet ca. 500 000 kr det første 
året. Av disse må kommunen dekke om lag 300.000 kroner til blant 
annet sykehjemsplasser, hjemmetjenester og rehabilitering 
(https://frifagbevegelse.no/nyheter/rundt-1800-eldre-dor-hvert-ar-etter-
hoftebeinsbrudd-like-mange-havner-pa-sykehjem-
6.158.527661.085c5c4abf).  
 
NHI forteller at de aller fleste kommer seg greit etter et hoftebrudd, men 
opptil 1 av 4 av tidligere selvhjulpne pasienter blir pleiepasienter og 
halvparten får redusert gangfunksjon. Det er også en del eldre 
mennesker som dør i forløpet av et hoftebrudd. Dels fordi de var 
skrøpelige i utgangspunktet, og dels på grunn av komplikasjoner 
knyttet til bruddet og operasjonen. For eldre med hoftebrudd er 
dødeligheten etter ett år ca. 25 prosent. 
 

5.3. Utfordringer ved Skjervum som gir økt fare for fall 

På Skjervum er det store fellesområder der pasientene samles. Dette kan 
føre til økt uro hos enkelte pasienter. Fellesområdene er også lokaliserte 
slik at de er vanskelige å få oversikt over uten at personalet er tilstede 
kontinuerlig. Det finnes få muligheter for pasienter å tilkalle personal i 
fellesområdene via signaler/alarmer.  
 
Pasientrom er varierende i størrelse. Små rom kan resultere i at 
pasienten lettere snubler borti ting da det fort kan bli overfylt med 
hjelpemidler og personlige saker. De store rommene kan bli for store i 
forhold til hvor langt pasienten orker å gå selvstendig eller med hjelp av 

https://frifagbevegelse.no/nyheter/rundt-1800-eldre-dor-hvert-ar-etter-hoftebeinsbrudd-like-mange-havner-pa-sykehjem-6.158.527661.085c5c4abf
https://frifagbevegelse.no/nyheter/rundt-1800-eldre-dor-hvert-ar-etter-hoftebeinsbrudd-like-mange-havner-pa-sykehjem-6.158.527661.085c5c4abf
https://frifagbevegelse.no/nyheter/rundt-1800-eldre-dor-hvert-ar-etter-hoftebeinsbrudd-like-mange-havner-pa-sykehjem-6.158.527661.085c5c4abf
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hjelpemidler. Begge deler kan før til mer immobile pasienter. Det er 
heller ikke alltid lett for pasientene å få varslet at de har behov for hjelp 
når de sitter på rommene sine, da signalsystemets tråder er for korte til å 
nå bort til annet enn sengen signalboksen henger ved. 
 
Avdelingene er dårlig konstruert med lange ganger og store flater som 
pasientene skal gå hver dag. Flere pasienter blir demotiverte av lengden, 
selv med pauser, og vegrer seg for å gå. Dette fører igjen til økt 
immobilitet og dårligere gangfunksjon, samt at de er avhengig av følge 
fra personal for å klare det. Lengden på gangen kan også føre til økt fare 
for fall da pasienten blir sliten og snubler. 
 
De store flatene gjør det også uoversiktlig for nattevaktene å ha god 
oversikt over pasientgruppen. Dette fører til flere kontrollrunder om 
natten enn strengt tatt nødvendig der de risikerer å vekke pasientene, 
som igjen kan føre til økt uro og forvirring.  
 
Badene er små og har flere hindringer som gjøre det vanskelig for en 
pasient å klare seg selv. Det gjør det også vanskelig for personalet å 
veilede/rettlede ved følge. Arbeidsstillingen blir ofte utfordrende.  

6.0. Kantine og kjøkken 

6.1. Kantine 

Kantinen på Skjervum benyttes i dag til lager for kjøkkenet for 
oppbevaring av kjøle- og frysevarer. Den benyttes også til oppbevaring 
av tørrvarer og dekker behovet for pauserom for kjøkkenpersonalet. 
Kjøkkenet er helt avhengig av å ha kantinearealet for å kunne 
opprettholde dagens drift.  
 
Personalet fra de andre avdelingene på Skjervum har i dag ikke en 
kantine de kan benytte. Siden kantinen benyttes til lager for kjøkken, 
benytter de ansatte andre arealer i avdelingen til pauserom.  
 
Kravet til spiserom er nedfelt i arbeidsplassforskriften § 3-5. Der 
presiseres det at virksomheten skal ha spiserom eller tilgang til 
tilfredsstillende lokaler utenom virksomheten. Spiserom skal være så 
stort at det gir tilfredsstillende plass til det største antall arbeidstakere 
som skal spise samtidig. Det skal være hensiktsmessig innredet, og om 
nødvendig slik at arbeidstakerne kan tilberede mat der.  
 
Forslag: Oppgradere fryse- og kjølerom slik at kjøkkenet kan driftes som 
normalt og eksisterende kantine kan tas i bruk igjen. Alternativt ta i bruk 
andre arealer på bygget til kantine.  
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6.2. Reduserte kjøle- og frysemuligheter 

På grunn av sopp i veggene ble kjølerommene og fryserommet stengt 
ned på Skjervum februar 2020. Som en midlertidig løsning er disse blitt 
erstattet av 15 kjøleskap og 8 frysebokser for å i dekke et minimum av 
behov for kjøle- og frysemuligheter. Det beskrives at det er behov for 
mer, men på grunn av el-nettet og lokalene er det ikke mulig å plassere 
inn flere kjøleskap og frysebokser.  
 
Kjøkkenpersonalet har en økt arbeidsbelastning ved at de jevnlig må ha 
kontroll på temperatur i alle enhetene i tillegg til at de må ivareta 
renhold. Det er betraktelig mye mer arbeid med dette på 15 kjøleskap og 
8 frysebokser enn en løsning med kjølerom og fryserom.  
Ved å ha kjøleskap og frysebokser øker også belastningen på kjøkkenet 
ved at de ansatte får dårlig ergonomi når varer skal håndteres. Det er 
tidkrevende å ha oversikt over hva som ligger hvor, samt når varene 
systematiseres og pakkes ned. Dagens løsning gir også store avstander 
når varer skal hentes da lagerområdene er sprett på grunn av strøm og 
areal. Kjøkkenpersonalet har en økt tidsbruk og belastning som følge av 
dette.  
 
På grunn av alternativ arealbruk er også lagerbeholdningen plassert slik 
at kjøkkenpersonell må passere oppvask-arealet for å hente varer. 
Tidligere hadde kjøkkenet varemottak og oppbevaring på samme side 
av kjøkkenet slik at personalet ikke måtte krysse oppvaskarealet (uren 
sone) for å hente varer, tidligere løsning er å anbefale.  
 
Med midlertidig løsning på kjøl- og fryserom mangler kjøkkenet 
lagerbeholdning til å ligge en uke foran med innkjøp av varer og 
produksjon av mat. Kjøkkenet kan bare bestille varer til samme uke som 
menyen benyttes, noe som gir utfordringer når leverandørene har 
manko på enkeltvarer. Konsekvensen blir da at menyen må endres som 
gir uforutsigbarhet for personalet på kjøkkenet og i avdeling, og igjen 
påvirker pasienter negativt. Måltider er en viktig aktivitet for pasienter på 
sykehjem. Flere pasienter gir uttrykk for skuffelser når menyen endres 
på kort varsel da dagens høydepunkt kanskje blir borte ut fra pasientens 
ønsker.  
 
Nå i vinterhalvåret fungerer det å lagre frukt og grønt i alternative 
lagerarealer, men kjøkkenpersonalet uttrykker bekymringer for 
kvaliteten på disse varene ved høye temperaturer i sommerhalvåret.  
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Den reduserte kjøle- og frysekapasiteten påvirker også driften på 
kjøkkenet ved at de ikke har plass til å oppbevare mat som produseres i 
forkant. Dette gjelder også lager av varer til dietter og uforutsette ting 
som kjøkkenet har lite plass til. Eksempelvis i høytider ville kjøkkenet 
normalt kunne produsere noe i forkant som kan bidra til redusert 
bemanning på kjøkken på høytidsdager, dette er ikke mulig på 
Skjervum pr nå. Videre har kjøkkenpersonalet mistet mye benkeplass på 
grunn av alle kjøleskap og frysebokser, dette reduserer arealet de 
ansatte har å benytte i arbeid og gir en mer kompleks produksjonslinje. 
 
Forslag: Oppgradere fryse- og kjølerom slik at kjøkkenet kan driftes som 
normalt. 
 

6.3. Byggetekniske utfordringer kjøkken 

Kjøkkenpersonell beskriver at det er sluker på kjøkkenet som er 
påbegynt men ikke ferdigstilte. Når slukene skal rengjøres er det direkte 
åpning til kloakksystemet. Dette er ikke i tråd med mattilsynets krav.  
Det påpekes at det er skader og "sår" i gulvbelegget, og 
kjøkkenpersonalet er bekymret for bakterievekst (Listeria) knyttet til 
dette.   
 
Skjøtet på gulvbelegget mellom oppvaskrom og kjøkken er ikke 
forskriftsmessig gjort og må utbedres da det samles vann og skitt under 
dagens løsning.  
 
Forslag: Utbedre byggtekniske utfordringer på kjøkken.  
 

6.4. Risiko ved strømbrudd 

Arbeidsgruppen påpeker at det er stor risiko for at mat vil bli ødelagt ved 
strømbrudd da kjøleskap og frysebokser ikke vil klare å holde 
temperaturen på samme måte som et kjøle- eller fryserom.  
De reiser også bekymring omkring brannrisiko ved at strømnettet 
belastes maksimalt med kjøleskap og frysebokser.  
 

6.5. Varemottak og lager  

Ved mottak av varer til kjøkken er det mye logistikk med å rydde på 
plass varer fordelt på 15 kjøleskap og 8 frysebokser. Det er blir lange 
avstander, og brukes mye tid som går på bekostning av tid inne på 
kjøkken som burde blitt brukt til produksjon/renhold.  
 



 
 

28 

 
 

Det er lange avstander mellom alle varene både ved mottak og henting 
til produksjon. Tidsbelastningen på håndtering av varer burde blitt brukt 
til produksjon og går i andre ledd utover kvaliteten på tjenesten som 
leveres.  

7.0. Lager og logistikk 

7.1. Varemottak og lager forbruksmateriell 

Mottak av varer gjøres på flere steder på bygget, men mesteparten 
kommer via varemottak kjøkken, hovedinngang eller inngang i kjeller.  
Arbeidsgruppen beskriver at det er noe tilfeldig hvem som varsles ved 
varelevering. Noen ganger blir avdeling 1 oppringt, andre ganger er det 
de eller andre ansatte som ser at varene kommer som tar dem imot. Det 
er utfordrende at aktuell enheter ikke kan ringes opp via et calling 
system (koblet til mobile enheter som ansatte kan ha) ved varelevering, 
og at ansatte ikke kan åpne døra fra der de er når anropet kommer.  
 
Praksis i dag grunnet pandemi er at en fast ansatt fordeler og kjører 
varer til avdelingene. Normal praksis er at varene leveres direkte til 
avdelingene av de firmaene som kommer med varer.  
 

7.1. Bestilling av varer 

Hver avdeling bestiller forbruksmateriell og varer selv. De ansatte 
beskrives at det brukes mye tid på å sjekke om det er tilstrekkelig med 
utstyr/varer til enhver tid, samt på å legge inn bestillinger. Det kreves 
også kunnskap på hva, hvor mye og hvordan bestilling skal gjøres. Det 
oppleves også at det brukes mye tid på å håndtere varene for å få de dit 
de skal. Arbeidsgruppen stiller spørsmål til om noen av disse prosessene 
kan digitaliseres slik at ressursene heller kan benyttes til pasientkontakt. 
 
På kjøkkenet beskrives det at det er mere variasjon i bestillinger men at 
det også her kunne vært mer effektivt med digitale løsninger. Det 
beskrives også at det er utfordrende å bestilling av rett mengde varer på 
grunn av redusert kjøle- og frysemuligheter. Det blir uoversiktlig å sjekke 
over lager før bestilling med dagens løsning, da alt av fryst mat ligger i 
frysebokser. Det er upraktisk å måtte tømme frysebokser for å finne ut 
hva som er igjen av varer. Grunnet mye tid til logistikk kjøpes det inn en 
del kaker med mer, fordi det ikke blir tid til egenproduksjon av det 
tjenesten ønsker å produsere. 
 
Forslag: Investere i digitale løsninger for logistikk og bestilling av varer.  
 
 



 
 

29 

 
 

 

8.0. IKT og Nettverk 

Arbeidsgruppen beskriver at det er få maskiner å dokumentere på i 
avdeling og at det er utfordringer knyttet til bruk ved at systemet 
"henger". Det beskrives at det kan være flere grunner til at systemet 
"henger", bl.a. gammelt utstyr, dårlig nettverk, dårlig signalkvalitet på 
nettverket på trådløse enheter med mer. Flere maskiner benytter 
samme brukerinnlogging. Det beskrives at det er varierende teknisk 
kompetanse i ansattgruppen som gir utfordringer ved at ansatte blir 
kastet ut.  

Det er ikke tilstrekkelig med utstyr i avdelingene til å delta på webmøter 
eller annen undervisning, og kvaliteten på nettverket gir store 
utfordringer i webmøter.   

Medisinrommet ikke har pc som fungerer og nettverket på 
medisinrommet er så dårlig så det er ikke mulig å dekke behovet. Det er 
behov for å ha medisinrom med pc for å kunne utføre jobben på en 
effektiv og kvalitativ måte.   

Det beskrives at det tidligere har blitt kartlagt at det er stor kostnad 
knyttet til å utbedre nettverk. IKT beskriver at det må trekke kabler fra 
kopirommet til alle avdelinger. Det påpekes at det er lange avstander fra 
kopirommet og inn til bl.a. trygghetsavdeling som igjen forringer 
kvaliteten på nettverket. Det er behov for å opp på 20 trådløspunkter, 
samt kables til flere pc på vaktrom og tilsvarende.  

Arbeidsgruppen beskriver at pasientene ønsker å bruke gjestenettverket 
når de er på korttid- og langtidsopphold men at kvaliteten på nettverket 
ikke dekker beboernes behov. På trygghetsavdelingen er det ikke mulig 
å tilby beboerne gjestenettverk.  

Det påpekes at det er behov for printer i hver avdeling med farger, og at 
det er ønskelig med funksjoner som sikker utskrift for å ivareta 
pasientsikkerheten.  

 

8.1. Risikovurdering av nettverk  

I risikovurderingen av nettverk på Skjervum er det 4 av 8 elementer som 
gir høy risiko med høy sannsynlighet og alvorlige konsekvenser.  
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Det beskrives at det er stor utfordringer knyttet til nettverk som 
vanskeliggjør jobben for helsepersonell med dokumentasjon. 
Nettverksutfordringene gjør det utfordrende for ansatte å delta på 
webinarer eller web møter knyttet til fag eller pasient og det gir store 
utfordringer opp mot digitalisering av ulike oppgaver, samt 
velferdsteknologi. Det kan gi alvorlige konsekvenser for pasienten om 
ikke relevante helseopplysninger er tilgjengelig eller dokumentert.  
 

7.1. Trådløst nettverk 

På Skjervum HO er det per februar 2021 5 stk. Cisco trådløse sendere 
(AP). Disse er tegnet inn på kartene nedenfor. I underetasjen er det 1 stk. 
AP ved inngangspartiet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I første etasje, avd. 1 og Trygghetsavdelingen er det 2 stk. APer. Den i avd. 
1 er plassert på vaktrommet og den andre er på Trygghetsavdelingen i 
gangen mot barneavdelingen. 
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Avd. 2 har 2 APer. Den ene står på legekontoret. Den andre er plassert i 
gangen bortenfor vaktrommet. 
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7.2. Kablet nettverk. 

 
Det er kablet nettverk til kontorene og vaktrommene. I tillegg er det 
kablet til et fast punkt på kjøkkenet. Det er også ganske mange 
nettverkspunkter i underetasjen i lokalene som ble benyttet av 
hjemmetjenesten tidligere. 
 
Videre drift på Skjervum vil kreve flere faste nettverkspunkter på 
kontorer og vaktrom. Den vil også bli behov for nettverkspunkter til flere 
aksesspunkter. For å dekke behov for trådløst nett, tenker vi at det bør 
økes til 20 punkter. Da vil man kunne bevege seg rundt i bygget med 
utstyr som krever trådløst nett ut å miste forbindelsen. 
 
For å få et godt nettverk i bygget må det også settes inn en ny switch 
som kan støtte flere aksesspunkter. 
 

 
Oversikt over switchene  
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8.0. Digitale løsninger 
8.1. Pasientvarslingsanlegg 
Arbeidsgruppen beskriver at de 
opplever at nødalarmen knyttet til 
pasientvarslingsanlegget plutselig 
slutter å virke uten at det er mulig å 
avdekke grunnen til dette. Personalet 
opplever også at det kommer 
ringeanrop fra rom som man ikke 
klarer å finne (hvor romnummer er i 
samme etasje men romnummer er 
ukjent). 
 
Det oppleves at pasienter ikke får 
tilkalt hjelp fra alle steder da det ikke 
er ringesnor tilgjengelig i rommet eller at snora ikke er lang nok. Det ses 
flere tilfeller av at ringernora er forlenget med ulike typer materiell for at 
pasienten skal få være der pasienten ønsker i rommet.  
 
Pasientvarslingsanlegget gir pipesignal i korridoren for å melde fra til 
personalet, flere pasienter opplever dette som forvirrende. Det er 
utfordrende for personalet å få oversikt over hvem som ringer på da det i 
flere rom ikke er panel som viser hvem som ringer på.   
 
Det beskrives at det på flere rom er stor slitasje på knappene på veggen 
knyttet til pasientvarslingsanlegget. Kommunen har noen reservedeler 
som kan utbedre noe av dette.  
 
Det beskrives et behov om at varsling fra pasientsignalanlegget går til 
telefoner som personalet kan ha med seg. Det beskrives også behov for 
at pasientene kan ha enheter på seg som gir dem mulighet til å tilkalle 
hjelp uavhengig av hvor i rommet de befinner seg.  
 
Dersom avdelingen deles i ulike bogrupper er det behov for å skille på 
hvem varsling som går til hvem ansattgruppe. Det er også behov for å 
kunne samarbeide på tvers av etasjer, da spesielt på natt.  
 
Løsning: Dersom det er mulig bygge ut eksisterende 
pasientvarslingsanlegg med trådløse alarmknapper og sensorteknologi 
som kan gi varsling til mobile enheter som pleiepersonell kan ha med 
seg.  
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8.1.1. Risikovurdering av pasientvarslingsanlegg 

I risikovurderingen av pasientvarslingsanlegg på Skjervum er det 6 av 8 
elementer som gir høy risiko med høy sannsynlighet og alvorlige eller 
katastrofale konsekvenser.  
 
I all hovedsak blir situasjonene alvorlige eller katastrofale når pasienten 
eller personalet ikke kan få tilkalt bistand på grunn av at det ikke er 
ringesnor tilgjengelig der de er. Ringesnorer på Skjervum er tilgjengelig 
når pasienten er på badet eller ved sengen på pasientens rom. Det er 
mange arealer på Skjervum der det ikke er tilgjengelig alarmsystem, og 
ringesnoren må forlenges dersom pasienten skal oppholde seg andre 
steder på rommet sitt enn i sengen. I blant annet fellesarealer er det ikke 
mulig for pasientene å tilkalle bistand via sykesignalanlegget. Andre 
utfordringer er at det er flere arealer på Skjervum hvor personalet ikke 
kan se eller høre at det er gått en alarm fra en pasient.  
 

8.2. Intern kommunikasjon 

Personalinngangen på Skjervum står åpen uten tilsyn på dagtid 
mandag til fredag. Det beskrives at det er stor belastning på personalet 
på avdeling 1. Når folk kommer på kveldsvakt ringer dem avdeling 1 da 
personalinngangen ikke er åpen. Ansatte på avdeling 1 slipper inn folk 
når du tror du kjenner dem på navn og stemme (det er ikke mulig å se 
på kameraet hvem som ringer på). Dersom det er ukjente mennesker 
som ringer på må personalet fysisk gå ned å snakke med 
vedkommende, evnt. tilkalle annen avdeling.  

Dagens løsning er en ressurskrevende løsning. Det beskrives at ikke alle 
ansatte har nøkkel til å komme seg inn i bygget ved vakt start og slutt. 
Nøkkelsystemet på Skjervum er blitt kartlagt og viser seg å være utgått. 
Det er derfor ikke mulig å fremskaffe flere nøkler eller låsesylindre.  

Arbeidsgruppen opplever det uheldig at resepsjonen ikke er bemannet. 
Det er ingen som kan ta imot varer, posten, medisinkasser med mer. 
Belastningen faller ofte på avdeling 1 som blir oppringt fra de som skal 
levere utstyr.  Det kunne vært en løsning å ha en porttelefon hvor 
varelevering og besøkende til bygget kunne tatt direkte kontakt med 
aktuell enhet. Behovet med en slik løsning er at opprop fra porttelefon 
kan gå til mobile enheter som ansatte har på seg.  

Kommunikasjon innad i avdeling er utfordrende med store avstander. 
De ansatte opplever at de leter mye etter hverandre når enkeltansatte 
skal nås. Det beskrives at det hadde vært enklere om det var en form for 
internkommunikasjon der eks. alle ansatte har en mobil hver.  
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8.3. Velferdsteknologi 

Det anbefales nasjonalt å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger for å 
bidra til økt trygghet og bedre tjenester. Erfaringer viser også at 
velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og 
omsorgstjenestene i kommunen. Nasjonalt anbefales det bl.a. å 
implementere digitalt tilsyn, passiv varslingsteknologi og oppgradert 
pasientvarslingssystem. 
 
Arbeidsgruppen beskriver at det er behov for digitalt tilsyn, passiv 
varslingsteknologi i alle avdelingene og korridorer i avdelingen på 
Skjervum. For at dette skal være mulig må det legges til rette for med 
strøm og spesielt nettverk. Det er et stort behov for å kunne forebygge 
og oppdage bl.a. fall hos pasienter.  
 
Fremtidige valg på digitale løsninger må også ses i sammenheng med 
prosjektet "digital modenhet" som har pågått på Skjervum når det skal 
gjøre videre valg.  
 

8.4. Medikamenthåndtering 

Fra 01.01.20 til 12.02.2021 er det registrert 114 avvik knyttet til 
medikamenthåndtering. På korttidsavdelingen er hovedtyngden på 
avvik at det er meldt feil i medisiner og medisinlister. Utfordringsbildet 
på langtidsavdelingene knyttet til medikamenthåndtering er at det ikke 
alltid er to sykepleier på vakt samtidig slik at dobbeltkontroll kan utføres. 
Det praktiseres slik at den som tar ut a – og b preparater signerer og at 
neste sykepleier teller og signerer seinere. Dette kan skje flere dager 
etter uttak og kan medføre feil i regnskap. Med dagens praksis vil det 
være vanskelig å kartlegge feil/ svinn.  
 
Andre avvik som er meldt er at medisiner er glemt dosert, glemt gitt, gitt 
til feil tidspunkt og at medikamentplaster er glemt skiftet. Det kan også 
være utfordrende å huske å gi pasienten faste medisiner som ikke er 
dosert, for eksempel brusetabletter. Ser man på dokumentasjon knyttet 
til medikamenthåndtering er det en utfordring at det er mengder 
fysiske lister som det skal signeres på. 
 
Det ble i møtet drøftet hvordan det kan fungere på Skjervum å ha et 
felles medisinrom på huset i stedefor et i hver avdeling. Det signaliseres 
at det vil være fordeler og ulemper med denne løsningen. I dag opplever 
sykepleierne at det er mye forstyrrelser knyttet til å ha medisinrom i 
avdelingen, men de ser at det må tilrettelegges for at man raskt kan få 
tak i medisiner ved en akuttsituasjon. Det påpekes at det er behov for 
tilstrekkelig med arbeidsstasjoner på medisinrommet og telefon.  
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Helse og omsorg ønsker å ta i bruk lukket elektronisk legemiddelsløyfe 
(med integrasjon med eksisterende fagsystem) med elektroniske 
medisintraller og elektronisk medisinskap inne på medisinrommet.  
Dette er en digital løsning som vil sikre at riktig legemiddel når rett 
pasient til riktig tid. For at dette skal kunne tas i bruk må det 
tilrettelegges for kablet nettverk på medisinrom og tilstrekkelig med 
strømpunkt. Det trådløse nettverket i avdeling må kunne håndtere 
elektroniske medisintraller med pc som har integrasjon mot 
fagsystemet.  
 

8.4.1. Risikovurdering medikamenthåndtering 

I risikovurderingen av medikamenthåndtering er det 5 elementer som 
gir høy risiko, 4 medium risiko av totalt 10 elementer. Elementene med 
høy risiko baserer seg på stor sannsynlighet og alvorlige eller katastrofale 
konsekvenser.  
 
Elementene med høy risiko knyttes i hovedsak til 
medikamenthåndtering av A og B preparater, forstyrrelser i hverdagen 
og analoge systemer for ivaretakelse av medikamenthåndteringen. 
Disse områdene gir risiko med mulig alvorlige eller katastrofale 
konsekvenser for pasient og helsepersonell.  
 

9.0. Garderobefasiliteter 
Garderobene på Skjervum omtales som en labyrint, den er trang og lite 
praktisk oppbygd. Det er ikke noe skille mellom avdelingene så ansatte 
fra forskjellige avdelinger blir blandet. Dette er svært uheldig 
smittevernmessig da vi ellers prøver å holde ansatte på avdelingene 
adskilt.  
 
Garderoben består av et stort rom med mange skap, og et litt mindre 
rom innenfor med noen skap. Det er kun en inngang slik at man må gå 
gjennom den store delen for å komme til den lille. 
 
Det ble nevnt at det er et disponibelt rom innenfor den lille garderobe 
delen, kanskje mulig å lage åpning via dette rommet slik at det blir to 
innganger til garderoben. Det er stort sett samme tidspunkt på 
vaktskifte på alle avdelinger, og det er mange som skal benytte 
garderoben samtidig.  
Det er et ønske om å se på muligheten for å få inndelt garderoben etter 
avdeling slik at ansatte ikke blir for mye blandet. Kommuneoverlege Are 
Løken har gitt anbefaling om å kontakte rådgivningstjenesten ved 
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utbrudd i sykehjem for veiledning på området. Etter dialog med 
rådgivningstjenesten har vi fått informasjon om at det ved 
smitteutbrudd er anbefalt å: 
 

 unngå at ansatte fra ulike avdelinger/enheter blir i direkte fysisk 
kontakt med hverandre.  

 ha ulik oppmøtetid i garderoben  
 ta i bruk alternative rom /tilleggsrom  

 
Dersom det ikke er smitteutbrudd er anbefalingen å unngå direkte 
fysisk kontakt med hverandre, samt å holde minst en meter avstand 
under 15. min.  
 

9.1. Dusjmuligheter for ansatte 

Det omtales som dårlige mulighet for dusjing i garderoben, det er kun 
en dusj, og denne er slitt og lite hygienisk.  
 

9.2. Rent og skittent tøy 

Det er ønskelig dersom det ses på inndeling av rom at ansatte skal 
passere rent tøy på vei til garderoben og traller for skittentøy på vei ut av 
garderoben, dette for å få en god flyt og ivaretagelse av 
hygieneprinsipper.  
 
Det noteres at det i gangen før man går inn i garderoben er tralle for 
oppsamling av skittentøy. Her er det til tider fullt og tøy havner på 
gulvet, noe som er lite hygienisk. En løsning på dette kan være å sette 
inn en ekstra tralle.  
 
 
 
 
 


