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Avslutning av oppfølging - smitteutbrudd i institusjon
Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til deres hendelsesgjennomgang oversendt den 12.02.21
vedrørende smitteutbrudd av covid-19 på Hospice og Stabekk sykehjem.
Dere har redegjort for hendelsesforløpet gjennom en forenklet tidslinje hvor det fremkommer når
det oppsto smitte på sykehjemmet. Videre har dere foretatt en risiko-/usikkerhetsvurdering hvor
dere har vurdert risikoen for ulike kategorier/områder. Dere har gjennomgått eksisterende tiltak, og
iverksatt nye tiltak, samt satt opp hvem som er ansvarlig for oppfølging av aktuelle tiltak og når
tiltaket skal følges opp.
Dere hadde også rutiner og beredskapsplaner før smitteutbruddet, samt gjennomført
beredskapsøvelser og ansatte hadde gjennomført opplæring i smittevern. Undervis i
smitteutbruddet ble rutiner og planer endret. Fremtidsplanen deres er at dere kontinuerlig skal
gjennomgå rutiner og planer. Vi ser av dette at dere har planlagt, utført, evaluert og korrigert praksis
og prosedyrer underveis i forløpet av smitteutbruddet. Dette er i tråd med internkontrollforskriftens
krav til kontinuerlig forbedringsarbeid.
Statsforvalteren ser også at dere på bakgrunn av erfaringer med smitteutbrudd på flere
institusjoner, har tatt læring av det og brukt erfaringen dere har gjort i de tilfellene hvor det har
oppstått nye smitteutbrudd.
Et viktig formål med Statsforvalterens tilsyn med helse- og omsorgstjenester er å bidra til kvalitet,
sikkerhet og tillit. Kvalitetsforbedring i tjenestene skjer gjennom kontinuerlig og systematisk
kvalitetsarbeid. Å lære av hendelser er en del av dette arbeidet.
Etter en gjennomgang av deres tilbakemelding finner ikke Statsforvalteren grunnlag for videre
tilsynsmessig oppfølging av saken.
Saken avsluttes med dette.
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