
Vurdering - tiltak - prosedyrer
Totalt  22  punkter Tiltak Prosedyrer Ansvar

Rødt: 

1

Økt uro på ØHH avdelinger der man ikke får bistand fra andre kollegaer pga lavere tilgang på dette - primært på 

demensavdelinger. Forebyggende: Se på muligheten for velferdsteknologi i form av digitalt tilsyn for å oppdage tilfeller tidlig. Leder Velferdsteknologi

Kjent personale med kompetanse innen demens. Ledere ØHH

5 Dårligere tilgang på bistand fra annen nattvakt inne på ØHH (fall, forflytning, utagering/uro, medisinering, stell, forverring av pasient mm). Andre type senger eller andre hjelpemidler til enkelte pasienter med multifunksjoner som avlaster personalet. Ledere ØHH/Ergoterapeut

9 Redusert tilbud på natt til hjemmeboende vil medføre økt press på heldøgnsplasser. Avlastningstjenester til pårørende (frivillighet). Tildeling

Digitalt tilsyn til hjemmeboende. Leder Velferdsteknologi

10 Økt arbeidspress/belastning kan medføre økt sykefravær på pleiere på natteam. Økt fokus på individuellt tilpasset turnus. Kartlegging av om flere ønsker å gå nattvakt som ikke gjør det i dag. Ledere ØHH

Økt tilgang på leder og faglig veiledning. Leder natteam

Riktig type hjelpemidler på plass tidlig. Ergoterapeut

Må kun ha faglærte pleiere på nattvakt på alle vakter som har tilstrekkelig opplæring. Leder natteam

11 Økt arbeidspress/belastning kan medføre oppsigelse og vanskeligheter med rekruttering. Økt tillegg for arbeidstid på natt. Tjenesteleder ØHH

12 Redusert kollegastøtte (fysisk og psykisk) kan medføre slitasje på arbeidstakeren. Økt tilgang på leder og faglig veiledning i forhold til det økte alene arbeidet. Leder natteam

13 Tomme avdelinger kan medføre at pasienter kan skade seg selv og andre. Velferdsteknologi i form av digitalt tilsyn. Kan eksterne eller interne i kommunen (bofelleskap?) administrere dette? Leder Velferdsteknologi

Pasienter som ikke kommer seg ut av sengen selv plasseres på samme avdeling for å kunne ha mulighet til å hjelpe annen avdeling uten risiko når avdeling er tom. Ledere ØHH/tildeling

15 Tomme avdelinger kan medføre økt uro i hele avdelingen. Økt risiko for skade på ansatt som kommer sent inn i situasjonen. Velferdsteknologi i form av digitalt tilsyn. Kan eksterne eller interne i kommunen (bofelleskap?) administrere dette? Leder Velferdsteknologi

Pasienter som ikke kommer seg ut av sengen selv plasseres på samme avdeling for å kunne ha mulighet til å hjelpe annen avdeling uten risiko når avdeling er tom. Ledere ØHH/tildeling

16 Tomme avdelinger kan medføre at mobile pasienter har økt fallfare ved at de ikke oppdages tidlig nok når de våkner. Velferdsteknologi i form av digitalt tilsyn. Kan eksterne eller interne i kommunen (bofelleskap?) administrere dette? Leder Velferdsteknologi

Pasienter som ikke kommer seg ut av sengen selv plasseres på samme avdeling for å kunne ha mulighet til å hjelpe annen avdeling uten risiko når avdeling er tom. Ledere ØHH/tildeling

Generelt vil de fleste tiltak som omhandler uro blant pasienter med demens og angst være

i behov av menneskelig kontakt og miljøterapeutiske tiltak. Dette gjelder gjennom hele døgnet og vanskeliggjøres med reduksjon av pleiere.

Foreslåtte tiltak i denne Ros analysen anses ikke av arbeidsgruppen å forhindre økt uro og utrygghet for beboere/ pasienter som antatt konsekvens.

Gul: 

3 Responstiden på trygghetsalarm for hjemmeboende på Bakketun vil øke. Informasjon til alle beboere og evt. pårørende på Bakketun om hva trygghetsalarmen skal brukes til. Leder Bakketun

6 Pasienter med demens som bor på Bakketun kan gå ut i vinterhalvåret uten at dette oppdages ved at nattvakt ikke er der. Strengere kriterier for kognitivt funksjon ved tildeling av leilighet ved Bakketun. Tildeling

14 Tomme avdelinger kan medføre økt uro i hele avdelingen som overfører uro til andre pasienter. Velferdsteknologi i form av digitalt tilsyn. Kan eksterne eller interne i kommunen (bofelleskap?) administrere dette? Leder Velferdsteknologi

Pasienter som ikke kommer seg ut av sengen selv plasseres på samme avdeling for å kunne ha mulighet til å hjelpe annen avdeling uten risiko når avdeling er tom. Ledere ØHH/tildeling

17 Stor sårbarhet ved plutselig sykdom på arbeidende nattvakt da det er lite mulighet til å dekke dens resterende oppgaver. Se på mulighet for bruk av nattvakt ved bofelleskap ved slike oppståtte tilfeller. Tjenesteledere

18 Vannlekkasje oppdages senere. Eiendomsavdeling må se på tiltak. Eiendom

19 Ved strømbrudd vil det være lengre respons for å håndtere o2 krevende pasienter med alternativ bistand. Lage prosedyre rundt tiltak dersom 02 apparat ikke fungerer. Ledere hjemmetjenesten

Grønn: 

2 Dersom personer i eget hjem faller, vil de måtte vente lengre på person nr 2 til bistand.

4 Responstiden på trygghetsalarm for hjemmeboende vil øke. 

7 Pasienter med demens som bor på Bakketun kan gå ut på sommerhalvåret uten at dette oppdages ved at nattvakt ikke er der.

8 Det vil bli mindre søkere til omsorgsleilighet ved at et forventet tilbud blir borte (i forhold til trygghet gjennom hele døgnet).

20 Responstiden på trygghetsalarm for hjemmeboende vil øke og kan dermed overbelaste responssenteret.

21 Uvedkommende kan komme inn på Bakketun når det ikke er tilstedeværende nattvakt der (pga medisinrom). 

22 Samtidighetskonflikter - spesielt ved gjestepasienter. 


