Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Rapport
Tilsynsbesøk i institusjoner m.v.
Formål
Tilsynsutvalgene skal føre kontroll og tilsyn med hvordan helsetjenesten faktisk virker.
Tilsynsutvalgene skal rapportere avvik dersom tjenesten ikke er i samsvar med krav fastsatt av
staten eller Oslo kommune i lov, forskrift, instruks og lignende. Tilsynsutvalgene skal videre
påpeke forhold som kan bedres.
Virkeområde
Det skal føres tilsyn med bydelens sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, dagsenter
på sykehjem, dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og avlastningsboliger. Hjemmel

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK
Navn på tjenestested:
St Hallvardshjemmet
Dato for besøket: 08/04-14

Tidspunkt (fra kl. til kl.): 1100-1230

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk:
Uanmeldt
Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært
det?
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Else Brit Haneseth jørn Ødegaard, Ivar Nygaard (eldrerådet) og Jan Mehlum
Forfall:
Møtesekretær:
Jan Mehlum
Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)

6 beboere, 4 ansatte, 2 pårørende
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)
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Muntlig kommunikasjon

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

Tilsynet var uanmeldt.
Oppussing av bygningen innvendig fortsetter. Pr 1. januar i år ble 5 dobbeltrom
ferdigstilt som enkeltrom. Institusjonen består nå av totalt 60 enkeltrom.
Mattilsynet har vært på besøk og som følge av anbefaling fra Mattilsynet har
kjøkken i 1. etasje blitt utvidet, fått ny innredning og nye hvitevarer etter
bevilgninger fra Kirkens Bymisjons eiendomsavdeling sentralt. .
Tilsynsutvalget gikk gjennom alle etasjer. Snakket med beboere og ansatte samt
pårørende som var på besøk.
Som vanlig er stedet rent og ser ordentlig ut.
Det skal også nevnes at St Hallvardshjemmet også denne våren har et solid
kulturprogram, med aktiviteter for enhver smak.

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:

Oslo den 18.04.2014
Else Brit Haneseth
Jørn Ødegaard
Ivar Nygaard Jan Mehlum
_______________ ___________________________________________
Leder tilsynsutvalg
medlem
medlem
*****
Tilsynsrapport oversendt til:
 Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:_______________
 Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:______________
*****
For sykehjem:
 Sykehjemsetaten til kommentering dato:____________________
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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

