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RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 
 
Navn på tjenestested:  Stovnerskogen sykehjem inkl. dagsenter 
 
 
Dato for besøket:   10.12.2013               Tidspunkt (fra kl. til kl.): 10.00 – 13.20 
 
 
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: anmeldt besøk 
 
 
Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 
det?  
 
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende til stede: Grete Andberg,Erling 
Rimstad og Wenche W. Utvik 
 
Forfall: Inger J. Lervik 
 
Møtesekretær: Grete Andberg 
 
Kontakter under tilsynet: 
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende 
(anonymisert), ansatte, ledere, andre) 
Institusjonssjef, avdelingsleder/ansvarlig sykepleier på avdelingene/postene, 
pasienter og enkelte pårørende. 
Det er fortsatt en avdelingsleder for 2 A og 2 B, ny avdelingsleder kommer på 2 A 
1. februar. Det er 3 ledige rom på rusavdelingen, så ledig personale blir benyttet 
på de andre avdelingene når det mangler folk. Sykefraværet ligger stabilt rundt 
10%. Legen som er i permisjon er erstattet med vikar, så 1,6 legestilling er 
opprettholdt. 
Det har vært legemiddelgjennomgang på hele sykehjemmet med ny fagutviklings-
sykepleier og farmasøyt med god tilbakemelding. Også tannhelsen er gjennom-
gått, og det planlegges pleieplan inn på rommene. 
Noen avdelinger sliter med høyt sykefravær, så det må brukes mye vikarhjelp. 
Alle avdelinger var opptatt av juleaktiviteter, det ble bakt pepperkaker, her var det 
godt med noen ekstra sykepleieelever til hjelp, det hadde vært julemesse og det er 
daglige aktiviteter for de som ønsker det. Avdelingene hadde god bemanning i 
julen og var opptatt av å gi alle en hyggelig jul. 
Pasientene vi snakket med var godt fornøyd.  
Vi snakket med en pasient på rusavdelingen som ikke var helt fornøyd, men han 
var stort sett misfornøyd med det meste. 
Som alltid var betjeningen opptatt av at det blir for liten tid til pasientene. 
 
Hvordan ble tilsynet gjennomført: Institusjonsbesøk 
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon) 
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Tilsynsutvalgets oppgaver: 
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08) 
 
Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og 
retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune. 
 
Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene: 

•  gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler 
den enkelte beboer/bruker med respekt 

• har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den 
enkelte bruker 

• følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder 
bestemmelse om bruk av tvang 

• har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med 
formålet for virksomheten 

• drives med forsvarlige personalforhold 
• har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt 
• oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt 

ansvar for dette 
• sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan 

ombudet kan kontaktes er lett tilgjengelig for brukere/beboere. 
 

Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver. 
 
 
Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet 

• anmerknader / forhold som bør endres: 
(Inkl. event. oppfølgingssaker fra tidligere tilsyn) 

 
 
Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk: 
 

Oslo den  13.12.2013 
 
 
Grete Andberg                     Erling Rimstad                      Wenche W. Utvik 
______________               _________________            _________________  
Leder tilsynsutvalg              Medlem tilsynsutvalg            Medlem tilsynsutvalg 
 
 

***** 
 
Tilsynsrapport oversendt til: 

• Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:_______________ 
• Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:______________ 

 
***** 



3 

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 

 


