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Navn på tjenestested:

Lilleborg sykehjem
Dato for besøket: Tidspunkt (fra kl, til kl.):

7. februar2013 11.00 —12.00
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordimert besøk:

Uanmeldt besøk
Hvis ekstraordimert besøk hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:

Ulf Granli (11) leder, Saera Khan (A), Eivind Nitter (MDG) og Asgeir Nordengen
fra Eldrerådet
Forfall:

Patrik Sahlstrøm
Møtesekrefter:

Ulf Granli
Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personerhartilsynethattkontaktmed underoppholdet;beboere(anonymisert),pårørende
(anonymisert),ansatte,ledere,andre)

Avdelin ledere o beboere å alle avde ' er
livordanble tilsynet gjennomført:
(nstitusjons-ihjemmebesøk,skriftlig/muntligkommunikasjon)

Institus'onsbesøk
Tilsynsutvalgets oppgaver:
(ref, bystyresak165/05 og 432/08)

Tilsynsuivalgetskal påse at tjenestestedenedrives i samsvar med regler og
retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune.

Tilsynsutvalgetskal påse at enestestedene:
gir den enkelte beboerffirukerforsvarlig omsorg og hjelp, og behandler
den enkelte beboerlbruker med respekt
har utarbeidet målsetting opplegg og tidsplanfor oppholdetfor den
enkelte bruker
følger bestemmelsene som regulererforhold under oppholdet, herunder
bestemmelseom bruk av tvang
har lokaler, utsr, akfivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med
forrnåletfor virksomheten
drives medfOrsvarligepersonallbrhold
har opprettet medisinsk tilsynfor de institusjonerhvor dette erforutsatt
oppbevarer beboernes midlerforsvarlig dersom jenestestedene er gitt
ansvar for dette

sørgerffiratinformasjonomHelse-ogsosialombudetogomhvordan
ombudet kan kontaktes er lett tilgjengeligfor brukere/beboere.

MedisinWagligeoppgaverliggerutenfortilsynsulvalgetsoppgaver.



Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
anmerknader / forhold som bør endres:

(Inkl. event. oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn)

Vi gjennomførte et uanmeldt besøk hvor sykehjemmet var preget av smittsom
omgangssyke, vi fant det natudig å gjennomføre tilsynet for å se hvordan
hjemmet mobiliserte under slike omstendigheter. Tilsynsutvalget synes at
sykehjemmet hadde en veldig god rutine ved varsling og spesielt ettersyn av den
enkelte pasient og vi fant at dette var en situasjon som sykehjemmet behersket
godt tiltross for omfattende sykdom blant brukere så vel som de ansatte.

Vi så dessverre at en del av hjemmets våtrom var preget av slitasje, særlig var det
i 2 etasje et sterkt behov for utbedringer siden vii to av rommene så lekkasjer fra
installasjoner. Vi var heller ikke fornøyd med renhold på et av de badene vi
kontrollerte. Tilsynsutvalget anbefaler en gjennomgang av hjemmets vårrom!

Men vi snakket med mange beboere som unisont svarte positivt på våre spørsmål
omkring hvordan de opplever sykehjemmet. Mange fornøyde eldre og mange
dedikerte ansatte.

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:

Vi vil se litt på friluftsaktiviteter og andre fritidssysler og ha et møte med
hjemmets leder og vi vil følge opp vedlikeholdsproblematikkenog renhold av
våtrom.

lo den 0 .02.2013

Saera Khan (A) Eivind Nitter (MDG)

Led r 1 ynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

I i gg møtte Asgeir Nordengen fra Eldrerådet
*****

Tilsynsrapportoversendttil:
Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato: 

Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato: 


For sykehjem:
Sykehjemsetatentil kornmenteringdato:

3

Tausbetsplikt:



Tilsynsutvalget har laushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide.
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplfict.

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
sykehjem" byrådssak 144/08
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LiseOlsen
Sendt: 12. februar 2013 12:16

POSTMOTFAKBGA

Vedlegg: Scan0020.pdf(819 k13)

Med vennlig hilsen

Lise Olsen
førstekonsulent, HR-/ og administrasjonsavdelingen
Bydel Grünerløkka
Oslo kommune

Telefon dir.: 23 42 26 60
Mobil: 976 24 587
Sentralbord: 02 180

www.b a.o o. o m ne.n

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Fra: Ulf Grank [mailto:granliu@orthine.no]
Sendt: 8. februar 2013 14:48
Til: Use Olsen
Kopi: Ulf Granli.
Emne: Tilsynsrapport Ulleborg sykehjem

https://webmail.oslo.kommune.no/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAA6ezTf... 12.02.2013
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Marita Watne

Fra: Marita Watne

Sendt: 25. februar 2013 13:40

Til: Postmottak Sykehjemsetaten

Emne: Rapport fra tilsynsbesøk ved Lilleborg sykehjem 07.02.2013

Vedlegg: Rapport fra tilsynsbesøk Lilleborg sykehjem 07.02.2013.pdf

Vedlagt følger brev fra Bydel Grilnerløkka. Brevet sendes elektronisk og skal betraktes som et
originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt. Oversendelsesbrevet er i PDF- format
og for å lese dokumentet forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert.
Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Med hilsen

Oslo Kommune
Bydel Grtinerløkka
HR - og administrasjonsavd., Arkivet

Tlf: 23 42 26 10
E-post: ostmottak b a.oslo.kommune.

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

25.02.2013


