
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.):
27.september 2012                                0900-1100
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk:
Meldt besøk og oppstartsbesøk for dette tilsynsutvalget
Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 
det? 
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Marianne Nordli, leder og Marit Aasen Heggdal, medlem
Forfall:
Martin Lillelid, medlem
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 leder Birgit Busch Søyland, fysioterapeut Cecilie Fromholt Olsen, to 
ansatte som vi snakket med i gangen, samt tre beboere som vi møtte under 
frokostbordet (navnene er anonymisert). 
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)
Besøk på institusjonen, omvisning først i begge byggene, omvisning i 5 etg der 
det rehabiliteres hele etasjen, samt et møte med Institusjonssjef og fysioterapeut 
fra 1000-1100.
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• anmerknader / forhold som bør endres:
(Inkl. event. oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn)

A
Etter en omvisning var det klare tegn til setningsskader mellom bygg 1 og 2. Bygg 
1 som er i 5 etasjer, står på flåter og bygg 2 som er i 8 etasjer står på påler. Bygg 1 
er det bygget som forskyver seg og skaper setningsskader. Selv om dialogen med 
gårdeier og vedlikeholdsavdelingen er god, er det et faktum at det i dette bygget 
på påregne kostnader for utbedringer til setningsskader, sprekker i delen mellom 
begge bygg for byggenes levetid.

B
Tidligere tilsyn har påpekt behovet for oppussing og oppgradering av hele 5 etg. 
Dette arbeidet er nå i gang. Mens tilsynet var der møtte vi fire håndverkere som 
var kommet i gang med å pusse opp kjøkkendelen og tilstøtende rom. Resten av 5 
etg skal tas fortløpende og hele etasjen påregnes ferdigoppusset innen jul 2012.

C
Vi gikk gjennom rutiner for ankomst og behandling av brukere og hvordan 
institusjonen tilrettelegger et program for hver bruker ut i fra egne behov gjennom 
ansvarsgrupper. Det ble påpekt fra ledelsen at det er stadig vekk mange pårørende 
som opplever infobildet etter samhandlingsreformen som svært forvirrende. Bare i 
problemstillingen dagsenter vs å bo hjemme, vs forventninger fra både pårørende 
og brukere er det til tider en del forvirring om begrep og hva som leveres. Mer 
informasjon ut på bydelens hjemmesider er noe som kan hjelpe på dette.

D
Dagsenteret i 1.etasje er ikke i bruk da bydelens økonomi ikke har tillatt dette. 
Institusjonen bruker disse lokalene til egne ved behov for samlinger, møter, 
sanggrupper og besk fra frivillige.

E
Frivillige fra Iladalen menighet og presten derfra arrangerer to ganger hver måned 
hyggetreff med sangstunder og tekstlesning.

Oslo den  27.09.2

Marianne Nordli                  Marit Aasen Heggdal 
Leder tilsynsutvalg              Medlem 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


