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Politiske saker

PS 1/17 Godkjenning av protokoll

Referatsaker

RS Referatsaker

Politiske saker

PS 2/17 Rapport fra hygienetilsyn ved Elvegården



Nordkapp kommune Arkiv: H30 

Arkivsaksnr: 2017/1070-1 

Saksbehandler:  Erik Langfeldt 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 2/17 14.11.2017 

 

Rapport fra hygienetilsyn ved Elvegården  

Rådmannens innstilling 
Avdelingsstyret for helse og sosial tar hygienerapporten fra Elvegården til orientering. 
 
 
Dato for befaringen:  23 februar 2017 med ettersyn 20 september 2017 
 
Tilstede: Erik Langfeldt, kommuneoverlege  
  Audhild Andreassen, helsesøster 
  Annika Olsen, avdelingsleder 
  Aina Nylund, verneombud 
 
Lovverk:  Tilsyn etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 24062011, sist  
  endret 1706.16.  
  Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. 

Lov om vern mot smittsomme sykdommer 05081994.   
Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner 5 juli 1997. 

  Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv   
 11.10.2005. 
   Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. 
 
Den kommunale helsetjenesten skal med en viss regelmessighet ha en egenvurdering av 
miljøhygieniske forhold i sine virksomheter. Vår vurdering er at dette bør skje hvert 3. år og 
ellers ved behov. Hygienebefaringen forestås av kommunelege og helsesøster (miljørettet 
helsevern). Egenkontroll i virksomhetene ivaretas ved interne rutiner iht. aktuelle forskrifter, 
opplæring, smittevernprogram, byggteknisk vedlikehold og avviksbehandling. Praksis skal 
ivareta både hensyn til brukerne, til de ansatte og til besøkende. Endemålet for virksomheten er 
at kvaliteten på de tjenesteforholdene som tilbys brukerne er iht. forskrifter og nasjonale 
retningslinjer, tilpasset den enkelte brukers behov og av et tilstrekkelig volum. Vi går ikke inn 
på kravene i kvalitetsforskriften, men også miljømessige og strukturelle forhold på Elvegården 
bidrar til hvordan disse kan ivaretas. Slik må også organisatorisk tilrettelegging bidra til å løse 
oppgavene på gode måter. 
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Hjemmetjenesten er lokalisert på Elvegården. Hjemmetjenesten består av helsetjenester i 
hjemmet, praktisk bistand, korttidsplasser for rehabilitering og avlastning og 7 
omsorgsleiligheter. Hjemmetjenesten er en døgnbasert tjeneste og har 24 fast ansatte. 
Det informeres under tilsynet at tjenesten er under omorganisering i forbindelse med 
organisasjonsutviklingsprosjektet « Den trygge havnen». 
 
Sykehjemsforskriften redegjør for at institusjonen skal ha nødvendig tilgang på legetjeneste, 
fysioterapitjeneste og sykepleietjeneste innenfor en god, tverrfaglig organisering. Det skal være 
brukertilpassede tjenester. 
 
Inngang - 1 etasje 
Vegger og gulv er malt i lyse farger med fargemarkeringer i overganger, dør og trapp. I første 
etasje er omsorgsleilighetene etablert. Beboerne betjenes med praktisk bistand etter behov. 
Leilighetene til beboerne er ikke vurdert. Korridorene er ryddige og ikke benyttet for lagring. 
 
Pasientrommene, allment 
Rommene benyttes ved befaringen av to beboere som har avlastningsopphold. Rommet har 
tilhørende bad/ dusj og toalett. Pasientrommene er ryddige og enkelt møblert. Det er varierende 
slitasje på vegger, gulv, tak og vinduer. Det informeres om at det tidvis registreres kloakklukt på 
toalettet. Det informeres om kontaktfeil på varmekabel på badet. I  soverom/oppholdsrom er 
kjøkkeninnredning montert på vegg. Innredningen er ikke i bruk. Rommene er i utgangspunktet 
etablert som enkeltrom for beboere som kun har behov for tilsyn. 
 
Vurdering: 
Rommet fremstår som manglende tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne. Rommet 
benyttes av to beboere som deler bad/ toalett. Sengene deles av med skjermbrett for å gi noe 
skjerming. Kjøkkeninnredningen tar plass og samler støv og benyttes ikke. Rommet bærer preg 
av vanlig slitasje. 
 
Pasientbad 
Det er såpedispensere, tørkepapir og avfallsdunker med poser på badene. På grunn av generell 
slitasje og skader på gulv medfører det soppdannelse og dårlig lukt. Badet disponeres av to 
beboere 
 
Vurdering: 
Manglende vedlikehold over år er uforandret, og bidrar til å oppretholde problemet med å 
ivareta god hygiene i de affiserte lokalisasjonene. Det må lages en plan for å ta hånd om 
slitasjeskadene, samt vedlikehold i fortsettelsen.  
 
Fellesrom med kjøkkenkrok 
I fellesrommet er det kjøkkenkrok med tilhørende kjøleskap, fryseskap og mikrobølgeovn. Det 
er sofagruppe og spiseplass til beboerne. Det er søppeldunker for avfallssortering. Måltidene 
tilrettelegges og serveres av ansatte i tjenesten. Det oppbevares en del tørrmat i skap på 
kjøkkenet. Kjøkkenet har rutiner for daglig og månedlig renhold.  
Fellesrommet er møblert med spiseplass for beboerne og sittegrupper. Det er fin utsikt fra 
oppholdsrommet med vindu til gulv. Vindusbrett er noe skadet av fukt. Møblene fremstår som 
svært slitt. Flere stoler ved spisebordet er skadet i sitteplaten. 
 
Vurdering: 
Kjøkkeninnredningen og benkeplate er slitt og skadet flere steder. Det er liten benkeplass. 
Kjøleskap, frys og mikrobølgeovn holder anbefalt temperatur. Oppvaskmaskin testes ikke under 
tilsynet. Det anbefales at kjøkkenrutiner følges for å ivareta god hygiene og renhold. 
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Vaktrom for personalet 
Vaktrommet har beliggenhet i forlengelse av oppholdsrom/ kjøkken til beboerne. Her 
gjennomføres daglige møter, rapporteringer av personalet. Rommet har et stort møtebord med 
plass til ansatte samt to enkeltstående arbeidsplasser. Det er  skap og hyller for oppbevaring av 
utstyr. Kopimaskin står i rommet.. I hyllereol oppbevares kopper for ansatte og en del tørrmat. 
Det informeres om at rommet planlegges flyttet, dette i forbindelse med prosjektet « Den trygge 
havnen» 
 
Vurdering: 
Rommet fremstår som slitt og mangelfullt tilrettelagt for de arbeidsoppgaver som tilhører 
tjenesten. I rommet oppbevares mye utstyr. Da arealet benyttes av mange ansatte og er 
mangelfullt tilrettelagt krever det ryddighet og orden for å lette renhold og redusere 
støvsamlere. 
 
Medisinrom 
Medisinrommet ligger i tilknytning til vaktrommet. Rommet er avlåst. Det er utarbeidet egne 
rutiner for medisinhåndtering. 
 
Kontor for leder 
Ikke vurdert.  
 
Skyllerom 
Det fremkommer under tilsynet at enheten ikke har skyllerom med tilgjengelig dekontaminator 
for rengjøring av utstyr. Beboere benytter felles vask på badet. Dersom annet utstyr som 
urinflasker eller bekken benyttes rengjøres de med klorin og skylles deretter med vann. Enheten 
har pasienter som stelles i seng. Vanlige vaskefat finnes ikke. Det benyttes plastfat som 
overtrekkes med plastomslag.     
 
Vurdering: Hygienisk uakseptabelt at enheten ikke har skyllerom med tilhørende 
dekontaminator. Nødvendig rengjøring av tilsmusset utstyr skal gjennomføres for å hindre 
smitte. 
 
Personalgarderobe 
Det er garderobeskap til 20 ansatte. Det er tilgjengelige skittentøysekker for skittent arbeidstøy. 
Rene klær henger på stativ. Personaltoalettet er i forlengelsen av garderoben 
 
Vurdering. 
Garderoben fremstår som ryddig. 
 
Kjellernedgang 
Trappenedgang til garderobe, 1. etasje utgang og lager er i mur. Det er rapporteres om  lekkasje 
i tak som gjør at gulvet blir glatt. Murpuss og maling flasser av enkelte steder. 
 
Renhold 
Det gjennomføres daglig renhold av fast renholdspersonale. Kontor til avdelingsleder rengjøres 
to ganger i uken. Det er uklart om det foreligger plan for periodisk renhold. 
I kjeller på bygget har renholder eget rom for oppbevaring av utstyr. 
 
Søppelhåndtering 
Det gjennomføres kildesortering og søppel håndteres hver dag. I uteområdet ved inngangen står 
tre søppelcontainere  
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Oppsummering: 
Elvegården er preget av generell slitasje. Det stilles særlige krav til håndtering av hygiene 
knyttet til stell av pleietrengende syke. Det må derfor investeres i dekontaminator vurdert mot 
kategorier pasienter som ivaretas ved institusjonen. Det må lages planer for en planmessig 
oppdatering og vedlikehold av bygningsmassen i stedet for å praktisere ad hoc-tiltak. 
Erfaringsmessig har vedlikehold blitt en salderingspost, og forfallet blir da svært 
kostnadskrevende. Med henvisning til referert lovverk med forskrifter anmoder helsetjenesten 
om at rettelser blir gjort for de anførte mangler, og at gjennomføring rapporteres tilbake innen 6 
måneder fra nå. Dersom det innenfor OU-prosjektet er aktuelt å omgjøre bruksmåten av 
Elvegården helt eller delvis, ønsker vi også å bli meddelt dette.  
 
Honningsvåg 2. oktober 2017 
 
kommuneoverlege    fagansvarlig helsesøster 
Erik Langfeldt     Audhild Andreassen 
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Nordkapp kommune Arkiv: H30 

Arkivsaksnr: 2017/1071-1 

Saksbehandler:  Erik Langfeldt  
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 3/17 14.11.2017 

 

Rapport fra hygienetilsyn ved Nordkapp Bo og servicesenter 

Rådmannens innstilling 
Avdelingsstyret tar hygienerapporten vedrørende Nordkapp Bo og servicesenter til orientering. 
 
Tilstede: Erik Langfeldt, kommuneoverlege  
  Audhild Andreassen, helsesøster 
  Annette Eidesen, avdelingsleder 
  Målfrid Gudim, verneombud 
 
Dato for befaringen: 23 februar 2017 med ettersyn 6 september 2017 
 
Lovverk:  Tilsyn etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester          
    24062011, sist endret 1706.16.  
  Lov om vern mot smittsomme sykdommer 05081994.   

Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner 5 juli 1997. 
  Forskrift for frambud av mat. 
 
Nordkapp Bo og Servicesenter er en selvstendig enhet underlagt Nordkapp helsesenter. 
Servicesenteret har 12 omsorgsleiligheter som er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelse. 
Beboerne mottar tjenester fra omsorgstjenesten i kommunen etter behov. Senteret har et 
dagtilbud for 8 brukere og kafe med bruktbutikk. Dagtilbudet er meget viktig for å ivareta 
kommunens lovpålagte ansvar overfor målgruppen, men også for å gi et bidrag til at eldre og 
skrøpelige kan bo lenger hjemme før de trenger omsorgsbolig, og bo lenger i omsorgsbolig før 
de trenger plass på institusjon.  
 
Parken kafe 
Parken kafe er underlagt rehabiliteringstjenesten og kjøkkenet ved Nordkapp helsesenter. Parken 
kafe har åpent mandag og onsdag fra klokken 11-14. Den drives av ansatte i 
rehabiliteringstjenesten sammen med rekrutterte fra Nav som arbeidsutprøves. Kafeen er et 
supplement til øvrig kafedrift i kommunen med hovedvekt på beboere og brukere av senteret. 
Kafeen drives i samdrift med bruktbutikken. Det selges  hovedsakelig kaffe, kaker og enkle 
lunsjretter. Kafelokalet benyttes også til gruppeaktiviteter i regi av rehabiliteringstjenesten. 
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Etter tilsyn fra mattilsynet juni 2010 med oppfølgende tilsyn september 2010, ble det utarbeidet 
internkontroll med rutiner for følgende: 

- Mottak av ferske varer 
- Mottak av tørrvarer 
- Mottak av frosne varer 
- Oppvarming, steking og nedkjøling av mat 
- Innkjøpsrutiner 
- Vask og vedlikehold av kopper og utstyr 
- Vask og vedlikeholdsrutiner for Parken kafe 
- Avfallshåndtering 
- Personalets helse og personlige hygiene 
- Avviksbehandling og korrigerende tiltak 

 
Rutinene ble godkjent av Mattilsynet. 
 
Vurdering: 
Ved tilsynet informeres det om liten drift ved kafeen. Kafeen blir benyttet til gruppetilbud for 
brukere av rehabiliteringstjenesten og er i tillegg åpen mandag og onsdag fra klokken 11-14. 
Når det tilbys servering, er det enkel servering med kaffe og vafler. Kjøkken, kjøl/ fryserom er 
stengt, vasket og ryddet. Det informeres om at kjøkkenet er noe oppgradert. Stentøy er skiftet ut, 
samt benkeplate og noen kjøkkenelementer. Ved bruk av kafeen følges rutinene som er 
utarbeidet i internkontrollsystemet. Oppvaskmaskin (Mateo master 5) benyttes. Det er rutiner 
for bruk av den. Oppvaskmaskinen ble ikke sjekket for temperatur ved vask- og skylling. 
 
Bruktbutikken 
Alle klær er hengt opp og gjenstander er plassert i hyller/ reoler. Det er mye klær og skotøy i 
butikken.  
 
Vurdering: 
Bruktbutikken og kafeen er i samme lokale. Da det er mye klær og skotøy i butikken påvirker 
dette inneklimaet med lukt og støv i lokalet. Det anbefales gjennomgang av innhold i butikken 
og kassering overflødig tøy. 
 
Dagtilbudet 
Dagtilbudet er et tilbud for hjemmeboende som har behov for et meningsfylt tilbud på dagtid. 
Det sosiale samværet vektlegges. Det serveres fellesfrokost, lunsj og middag. Middagen 
tilbringes fra kjøkkenet ved Nordkapp helsesenter. 
Dagtilbudet har eget kjøkken og oppholdsrom/ stue. En vegg i oppholdsrommet er tatt ned slik 
at det gis større plass for bespisning. Kjøkkenet består av benk med komfyr med tilhørende 
underskap. På motsatt vegg står oppvaskbenk og oppvaskmaskin med overskap samt kjøl og 
fryseskap. Det informeres at det er observert krypdyr i enheten. Det beskrives som sølvkre. Kjøl 
og frys mangler temperaturmåler. Det er tilgang til hånddesinfeksjon og tørkepapir. Søppel 
kildesorteres. 
 
Vurdering: 
Kjøkken, stue, oppholdsrom, gang og toaletter bærer preg av stor slitasje. Møbler er slitt. 
 
Toaletter- gang og dagtilbud 
Det er tilgang til håndvask og søppelboks på toalettene. Begge toalett bærer preg av stor slitasje. 
  
Rengjøring 
Rengjøring utføres av TOMA-rent.  
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Oppsummering: 
Det er store utbedringsbehov ved institusjonen. Helsetjenesten forutsetter, med henvisning til 
lovverk og forskrifter, at Bo og servicesenteret får en teknisk gjennomgang og at det lages 
planer for oppdatering og vedlikehold.  
 
 
Honningsvåg 06.09.2017 
 
 
Erik Langfeldt     Audhild Andreassen 
kommuneoverlege    fagansvarlig helsesøster  
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Nordkapp kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2017/1085-1 

Saksbehandler:  Randi Jørgensen 
 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Helse-og sosialstyret 4/17 14.11.2017 

Kommunestyret   
 

Perleporten kulturhus AS søknad om utvidet bevilling  

Rådmannens innstilling. 
Perleporten kulturhus AS med Birgit L Johansen som bevillingshaver gis skjenkebevilling til 
serveringslokalet i kjelleren. Under forutsetning av godkjent byggesøknad gis uteservering på 
platten foran inngangspartiet. Uteserveringen må være avgrenset med stengsel gjerde.  
 
GR. 1 og GR 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 02:00 
GR  3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til kl. 02:00 
 
Skjenkestyrer Birgit L Johansen med Tore Fosse som stedfortreder.  
 
Saksutredning: 
Perleporten kulturhus søker om å utvide eksisterende skjenkebevilling til også å omfatte lokalet i 
kjelleren. Lokalet har tidligere vært leid ut til atelier, leieforholdet er nå opphørt. 
Planen for lokalet er at det i første omgang skal benyttes til enkeltarrangementer, men det 
vurderes en mer permanent kafe/bar/pub- konsept der egenprodusert øl skal serveres. 
 
Lokalet er ca 60m2, med tilgang til toalett, og adkomst både fra Storgata og Sjøgata. 
Med forbehold om godkjent byggesøknad vil inngangspartiet i Sjøgata bygges litt ut, og det kan 
da etableres uteservering på platt utenfor inngangspartiet. 
 
Perleporten kulturhus AS med Birgit L Johansen som bevillingshaver gis skjenkebevilling til 
serveringslokalet i kjelleren. Under forutsetning av godkjent byggesøknad gis uteservering på 
platten foran inngangspartiet. Uteserveringen må være avgrenset med stengsel gjerde.  
 
GR. 1 og GR 2 i tidsrommet fra kl. 12:00 til 02:00 
GR  3 i tidsrommet fra kl. 13:00 til kl. 02:00 
 
Skjenkestyrer Birgit L Johansen med Tore Fosse som stedfortreder.   
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