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RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 
 
Tjenestested:   
 
Lillohjemmet 

Dato:  29.06.2011                                   Tidspunkt (fra kl til kl): kl 14-15 
 

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: 
Uanmeldt tilsyn 

Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 
det?  
 

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: 
Dag Rune Olsen 
Bjørn Iddeng 

Forfall: 
Monica Smefjell Eide 

Møtesekretær: 
Dag Rune Olsen 

Kontakter under tilsynet: 
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet (pasienter 
(anonymisert), pårørende (anonymisert), ansatte, ledere, andre) 
 
Aktivitører, vaktmester, beboere 

Hvordan ble tilsynet gjennomført: 
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon) 
 
Besøk ved institusjonen 

Tilsynsutvalgets oppgaver: 
 
Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og 

retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune. 

 

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene: 

•  gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler 
den enkelte beboer/bruker med respekt 

• har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den 

enkelte bruker 

• følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder 
bestemmelse om bruk av tvang 

• har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med 
formålet for virksomheten 

• drives med forsvarlige personalforhold 

• har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt 
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• oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt 
ansvar for dette 

• sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan 
ombudet kan kontaktes er lett tilgjengelig for brukere/beboere. 

 

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver. 

Tilsynsutvalgets merknader fra tilsynet: 
 
Tilsynsutvalgets repr. kunne ikke se at kontaktinformasjon til utvalgets 
medlemmer var lett tilgjengelig for brukere og pårørende (oppslag). 
 
Utvalget ble orientert om aktivitetsprogrammet for sommeren.  Dette synes å være 
svært tilfredsstillende ferieavviklingen tatt i betraktning. Tilbud i regi av frivillige 
trappes naturlig nok ned, mens institusjonens eget program opprettholdes i stor 
grad gjennom sommeren.   
 
Utvalget gikk gjennom utearealene med tanke på beboernes muligheter for 
utendørsopphold.  De ansatte bør berømmes for enkle, men trivselsfremmende 
tiltak i utearealene/balkonger. Utearealene er sterk begrenset ved Lillohjemmet, 
men utnyttet optimalt med hensyn på å gi beboerne muligheter for opphold 
utendørs. Formiddagen da utvalget gjennomførte tilsyn hadde en rekke av 
beboerne benyttet anledningen til å oppholde seg utendørs.   
 
Tilgangen til kontorarbeidsplasser for de ansatte (som har behov for denne type 
infrastruktur) kan synes noe begrenset ved institusjonen. 
 
Utvalget er ikke kjent med endringer ved Lillohjemmet av betydning for beboerne 
og deres tilbud siden forrige vesentlige. Utvalget konkluderer med at beboerne og 
deres behov er gått ivaretatt ved Lillohjemmet. 

Oslo den  29.06.2011 
 
 
 
 
 
 
 

Dag Rune Olsen                  Bjørn Iddeng 
 
Leder tilsynsutvalg              Medlem tilsynsutvalg            Medlem tilsynsutvalg 
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Tilsynsrapport oversendt til: 
 

• Bydelsadministrasjonen og bydelsutvalget dato: 07.07.2011 

• Institusjonsleder dato: 07.07.2011 

• Institusjonens styre (private institusjoner) dato:______________ 
 

***** 
For sykehjem: 

• Bydelsutvalget til foreløpig orientering dato:________________ 

• Sykehjemsetaten til kommentering dato:____________________ 
Sykehjemsetaten har seks ukers frist til å kommentere forhold som er påpekt i rapporten. 

• Institusjonsleder dato:______________ 

• Institusjonens styre (private institusjoner) dato:______________ 
***** 

• Sykehjemsetatens kommentarer sendt bydelsutvalget dato:____________ 

• Bydelsadministrasjonen med sykehjemsetatens kommentarer dato:______ 
 
 
Taushetsplikt: 
Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide. 
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. 
 
Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05 ”Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i 
institusjon mv” – byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 ”Styrking og samordning av tilsyn i 
sykehjem” – byrådssak 144/08 

 


