
Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK
Navn på tjenestested:  
Kingos gt. Bo og rehabiliteringssenter i Kingosgt 12-14.
Dato for besøket:  Tidspunkt (fra kl. til kl.):
08.mai 2013   0900-1000
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk:
Planlagt og forhåndsvarslet besøk for dette tilsynsutvalget
Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 
det? 
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Marianne Nordli, leder, Marit Aasen Heggdal, medlem.
Forfall:
Ingen
Møtesekretær:
Marianne Nordli, Leder av tilsynsutvalget
Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)
Vi møtte fungerende avdelingsleder Elin og institusjonssjef Hilde Kothe-Mæss. I 
tillegg møtte vi på ansatte i og brukere i 5 etg.
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)
Besøk på institusjonen, Samtale med brukere og ansatte.
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Dette tilsynet handlet om å sette fokus på rutiner og prosedyrer rundt oppbevaring 
av verdisaker, sikkerhet for bygget og brukerne.

Kothe-Næss delte ut og gikk gjennom prosedyre for oppbevaring av verdisaker. 
Rutiner rundt dette synes å fungere tilfredsstillende. Rutiner på kveldstid er også 
ivaretatt, da verdisaker låses inn på medisintrallen til neste arbeidsdag og 
overføres da til safe. Det er fire personer som har tilgang til safe. Alle bevegelser 
på innskudd og uttak utføres ved at det kvitteres på et eget skjema av to personer 
på at uttaket er foretatt.

Sikkerhet for bygget har to forhold. Fra morgen av og frem til 1600 kan man 
komme inn uten nøkler. Det man kommer inn til er selve resepsjonsområdet. Man 
må ha nøkler til alle ganger, heiser, trapperom etc. 

Besøksforbud håndteres alltid ved døra, og er det etter 1600, så slippes ikke noen 
inn uten at de er godkjent for besøk på huset.

Langtidsbrukere har egne kort

Det er rapportert om et innbrudd det siste året og det var i 2012, hvor en ung 
mann, uten fast bopel, hadde klart å komme seg inn i kjelleren. Han ble overbragt 
politiet. Han hadde rotet til i skaper og ingen andre verdisaker var stålet. 

Rutiner for brann, sikring og rømning virket å fungere tilfredsstillende. Det 
gjennomføres årlige kurs på teori og praksis. Sist øvelse sammen med brannvesen 
gikk ut på å røyklegge et rom i 8 etg, og deretter slukke brannkilden. Siste fulle 
brannøvelse var i 2011. Tilsynsutvalget oppfordrer institusjonen om å sette en 
dato for en slik øvelse i 2013 så snart som mulig.

Det er tidligere rapportert at det finnes en underavdeling av Kingosgt på Aker 
sykehus. Der er det for tiden 21 plasser og dette skal økes til 25 plasser fra høsten 
2013. Dette tilsynsutvalget har ikke ført tilsyn med avdelingen på Aker Sykehus 
og ber bydelen bekrefte at det føres tilsyn med denne avdelingen fra angjeldende 
bydel.

Oslo den  08.05.2013

Marianne Nordli                  Marit Aasen Heggdal  
Leder tilsynsutvalg              Medlem tilsynsutvalg
Sign.                                    Sign.
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 
sykehjem” – byrådssak 144/08


