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SAK 45/13 LILLEBORG SYKEHJEM – RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 13.03.2013 
Forslag til merknad fra Rødt: 
I sin tilsynsrapport for Lilleborg Sykehjem fremmer tilsynsutvalget alvorlig kritikk mot sykepleieren 
som blant annet sto fram på NRK Lørdagsrevyen og NRK Søndagsrevyen. Norsk Sykepleierforbund 
skriver dette på sine hjemmesider om situasjonen på Lilleborg Sykehjem:  
 
«40 avviksmeldinger avdekker uverdige forhold for både pasienter og ansatte på Lilleborg sykehjem i 
Oslo. Lav bemanning og høyt arbeidspress førte til at sykepleiere besvimte på jobb. Forbundsleder Eli 
Gunhild By i NSF er sjokkert og vil følge opp saken. 
NRK Lørdagsrevyen viste i helgen at samhandlingsavdelingen ved Lilleborg sykehjem har drevet 
uforsvarlig. Sykehjemmet har 125 pasienter, hvorav 40 svært syke som kommer direkte fra sykehus. 
Bare en sykepleier jobbet natt. En engasjert tillitsvalgt, Marthe Kristin Nereng, forteller hvordan hun 
ringte sønnen til en pasient med budskapet at hun kanskje ikke ville klare å holde moren i live 
gjennom natten.»  
 
I sin kommentar til saken sier institusjonssjef Gerd Jensen rett ut at samhandlingsavdelingen ble startet 
opp uten forsvarlig bemanning, og at de hadde lagt opp driften til å basere seg på å ta inn 
vikarsykepleiere ved behov! Dette viste seg selvfølgelig å være en usikker og ulovlig måte å basere 
driften av avdelingen på. Det fremgår også i svaret fra institusjonssjef Gerd Jensen en kritikk av 
sykepleier Marthe Kristin Nereng om at hun ikke hadde varslet internt. 
Innen at den omtalte sykepleieren varslet eksternt, hadde hun altså varslet internt med 40 
avviksmeldinger som ble lukket uten at noen hadde tatt tak i disse. De startet prosessen med å tilføre 
mer kompetanse for deretter å foreslå å legge samhandlingsposten ned. 
Rødt mener det er uheldig at en slik kritikk fremsettes fra tilsynsutvalget og institusjonssjef mot en 
ansatt som varslet om kritikkverdige forhold på sykehjemmets samhandlingsavdeling. Dette vil kunne 
gjøre det vanskeligere for andre i lignende situasjoner å varsle om kritikkverdige forhold. Rødt tror det 
vil være behov for å styrke tilsynsutvalget med kompetanse på varslernes rettigheter i Norge.  
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