
RAPPORT FRA TILSYNSBESØK

Navn på tjenestested:

St. Hallvardshjemmet
Dato for besøket: Tidspunkt (fra kl. til kl.):

21. september 2012 K11200 -1330
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk:

Uanm eldt
Hvis ekstraordinært besøk — hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:

Else Berit Haneseth og Jan Mehlum
Forfall:

Jørn Ødegaard
Møtesekretær:

Jan Mehlum
Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)

Daglig leder (kort), Sol Gangsaas, sykepleier, Lene Bentsen, vernepleier, Elin
Boge, renholder, Toril Sivertsen, hjelpepleier, Charlott Pablo, sykepleier, Merete
Presterud, avdelingssykepleier.
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(lnstitusj ons-/hj emmebesøk, skriftlig/muntlig komrnunikasjon)

Institusjonsbesøk. Muntlig kommunikasjon
Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08)

Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og
retningslinfer 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 lbrsvarlige personalforhold

•



har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt
oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt
ansvar for dette
sorger for at infOrmas jon OM Helse- og sosialombudet og om hvordan
ombudet kan kontaktes er lett tilgjengelig for brukere/behoere.

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver.

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
bemerkninger / forhold som bør endres:

(Inkl. event. oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn)

Gjennomgikk alle etasjer med sikte på å undersøke renhold og matsikkerhet.
Leder hadde mottatt klage fra en pårørende om renholdet ved sykehjemmet.
Generelt inntrykk: Sykehjemrnet er gammelt. Det drives kontinuerlig vedlikehold
og maling. Ikke desto mindre framstår stedet som noe slitt, med vegger og karmer
der maling flakner av. Dette sees spesielt i oppgangene.
Ved vår gjennomgang fant vi at sykehjemmet var alminnelig godt rengjort. Vi
kontrollerte gulv og gesimser, i tillegg alle kjøkken inklusive kjøleskap og
microbølgeovner.

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:
Tilsynet vil kontakte leder for brukerrådet, Per Ivar Koppang 93033955
ivar.kop:pari_ggerlilig.no for en samtale i forbindelse med neste møte.



Oslo den 24. september.2012

Else Berit Haneseth Jan Mehlum

Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:
Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:

For sykehjem:
Sykehjernsetaten tilkommentering 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


