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RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED SOFIENBERGHJEMMETcyz
TILSYNSUTVALG 1

Navn på tjenestested:
Sofienberghjemmet

Dato for besøket: Tidspunkt (fra kl. til kl.):
30.1.13 1300 - 1430

Meldt/uanmeldt besok/ekstraordinært besøk:
Uanmeldt besøk

Hvis ekstraordinært besok —hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det? Ordinært tilsyn

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Harald Steinsrud (A) Camilla Verdich (H), Karianne Hansen Heien (SV),
Guri Lise Rørvik (Eldrerådet)

Forfall:

Møtesekretær:
Leder

Kontakter under tilsynet:
Beboere, ansatte på vakt og daglig leder.

Hvordan ble filsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)
Institusjonsbesøk

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
Besøkets var uanmeldt. Vi kom midt i lunchen. Det var varierende lunch på de
forskjellige avdelinger, alt fra brødskiver til varm lunch (stek). På to avdelinger
var det ekstra pyntet med kake og flagg på bordene da de samlet feiret bursdag for
en beboer der. Stemningen på huset var god, rolig og de beboere vi snakket med
mente alle at de hadde det godt samt ble godt ivaretatt.

Tilsynsutvalget vil bemerke følgende:
Renholdet som utføres av leverandør er ikke tilfredsstillende. Sykehjemmet har
hatt flere møter med leverandør, og det er ifølge ansatte og daglig leder under
bedring.

Post 6: Tett luft og fuktig i tak på skyllerom.
Post 5: Våte takplater i tak. Skittent i og rundt luftekanal på skyllerom
Post 7: Skitt i o rundt luftekanal å skyllerom.



Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesok:
Renhold

Merknader:
Institusjonssjefen bemerket at hun aldri fikk se tilsynsrapportene, enten våre
besøk var anmeldt eller uanmeldt.

Tilsynsutvalget fant også dette lite tilfredsstillende siden det kan framkomme
korrigeringer og annet som kan være til nytte for begge parter.

Tilsynsutvalget ber derfor SYE om å se på denne saken.

Oslo den 15.02.13

Harald Steinsrud /sign/ Karianne Hansen Heien /sign/ Camilla Verdich /sign/
Leder tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg Medlem tilsynsutvalg

Guri Lise Rørvik /sign/
Medlem av tilsynsutvalg / Eldrerådet

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

For sykehjem:
Sykehjemsetaten til kommentering 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


