
 
 

 
 
 
RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED GRÜNERLØKKA 
SYKEHJEM 
 
Navn på tjenestested:   
Grünerløkka sykehjem 
 
Dato for besøket:                                Tidspunkt (fra kl. til kl.): 
01.10.2013                                                15.00-16.30 
 
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: 
Anmeldt 
 
Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 
det?  
 
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: 
Tom-Reiel Heggedal (leder), Saera Khan, og Asgeir Nordengen 
 
Forfall:  
Liselotte Krebs 
Møtesekretær: 
Leder 
Kontakter under tilsynet: 
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende 
(anonymisert), ansatte, ledere, andre) 
Vi snakket med ledergruppa ved sykehjemmet, beboere, pårørende, og ansatte. 
Hvordan ble tilsynet gjennomført: 
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon) 
Institusjonsbesøk. Vi hadde først et møte med ledergruppa (ledet av Max Loo). 
Deretter gikk vi gjennom sykehjemmet, inspiserte og snakket med beboere, 
ansatte og pårørende. 
 
Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet 
 
Hovedinntrykket er at institusjonen virker ren og ryddig, og at beboerne har det 
bra. Det er bra at røykerom i forbindelse med hovedoppholdsrom har fått lukket 
dør i to av etasjene.  
 
Det har vært en del urolighet på sykehjemmet den siste tiden i forbindelse med 
diverse klagesaker. Media har også vært involvert. Rapporter/avgjørelser fra 
fylkesmann og arbeidstilsynet avventes. Det virker som om ledelsen har godt grep 
på håndtering av både personale og beboere.  Diverse forbedringstiltak er satt i 
verk, spesielt på kommunikasjon med pårørende og dokumentasjon.  
 
Det er satt i gang tiltak for oppussing av tak, rør og ventilasjon. Videre oppussing 
av overflater, slik som maling av vegger, er nødvendig. Det er viktig for 
pasientenes trivsel at bygningsmassen blir vedlikeholdt.  
 
 

• anmerknader / forhold som bør endres: 
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Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk: 
 
Følge opp rapporter/avgjørelser fra fylkesmann og arbeidstilsynet. 
 
Følge opp resultater fra brukerundersøkelsen når den kommer ut. 
 
Følge opp forsterket avdeling og omfanget av bruk av låst dør med/uten kode.  
 

 
 
Oslo den  04.10.2013 
 
Tom-Reiel Heggedal           Saera Khan 
_______________               _________________           
Leder tilsynsutvalg              Medlem tilsynsutvalg 
 
Asgeir Nordengen 
_______________ 
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. 
 

 
 


