
Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Mal for 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 
til å føre tilsyn med private institusjoner følger av avtaler inngått med de private institusjonene.

Rapport
Etter hvert tilsynsbesøk skal det utarbeides en tilsynsrapport.  Tilsynsrapporten skal oversendes til 
bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen. I rapporten skal det eventuelt påpekes og gis 
anmerkninger om forhold som bør endres. 

For sykehjem gjelder følgende: Tilsynsutvalget oversender sin rapport til bydelsutvalget til 
foreløpig orientering og til Sykehjemsetaten til kommentering.  Sykehjemsetaten skal sende sine 
kommentarer til de påpekte forhold til tilsynsutvalget innen 6 uker. Sykehjemsetatens 
kommentarer videresendes til bydelsutvalget og tilsynsrapporten med kommentarer oversendes til 
bydelsadministrasjonen.

Alle tilsynsrapporter skal være offentlige og anonymiserte dersom de inneholder taushetsbelagte 
opplysninger.  
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RAPPORT FRA TILSYNSBESØK

Navn på tjenestested:  
Villa Enerhaugen

Dato for besøket: 1.april 2014  Tidspunkt (fra kl. til kl.):14.15 til 15.00

Meldt besøk:  Snakke med bestyrer Anne Elisabeth Helleborg og 
avdelingsleder dagsenteret Margareth Isaksen.  Besøke dagsenteret.

Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 
det? 

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Jo Frish, Bjørn Erik Hox, Anne-Karin Eidsem Hansen

Forfall:

Møtesekretær:
Anne-Karin Eidsem Hansen

Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)  Bestyrer Anne Elisabeth Helleborg, avdelingsleder 
dagsenteret Margareth Isaksen, og ellers 3 andre ansatte på dagsenteret.  8 brukere av dagsenteret.

Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)

Institusjonsbesøk

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

Bestryer Anne Elisabeth Helleborg orienterte om institusjonen, da Bjørn Erik Hox 
var helt ny i tilsynsutvalget. Avdelingsleder Margareth Isaksen var også med for 
å orientere om dagsenteret.

De fortalte at noen av brukerne på dagsenteret også er inne på avlasting.  1 bruker 
fra dagsenteret er på avlasting hver helg.

De fleste trives når de har vært på dagsenteret en tid.  Dersom de ønsker å reise 
hjem tidlig på dagen får de dra når de selv vil.

Denne dagen hadde noen fra dagsenteret vært på Plantasjen for å kjøpe planter. 
De som ikke var med dit, hadde vært ute i hagen og raket løv og utført annet 
hagearbeid.

Så ble vi med Margareth Isaksen inn på dagsenteret.  Brukerne var ferdige med å 
spise middag, og satt sammen og drakk kaffe.  Det var 8 brukere tilstede og 3 
ansatte + Margareth Isaksen.

Vi fikk god kontakt med brukerne og hadde en fin dialog med de fleste.  De 
fortalte at de trivdes og hadde det bra på senteret.  De var fornøyd med 
middagsmaten og trivdes med betjeningen.  Det er en stabil betjening ved 
dagsenteret.  Etter oppussing er det blitt veldig pent på Dagsenteret.

Brukerne er en spesiell gruppe som trenger stabile forhold når det gjelder alt i 
hverdagen.  Alle ga uttrykk for at de ikke var fornøyd med hvordan Samtrans 
gjennomfører transporten til og fra dagsenteret.  De kommer ikke alltid når de skal 
hente brukerne og de blir stående ute og vente.  Det kan jo bli kaldt på vinterstid.
Dessuten bruker de veldig lang tid hjemmefra og til senteret da de kjører med 
andre som de ofte må vente på, da de ikke står klar til å reise.  De kan bruke opptil 
3 kvarter fra vest i Oslo til Enerhaugen.  Denne gruppen ønsket seg også en fast 
sjåfør, det henger sammen med at de trives best med stabile forhold.  Det hadde 
kanskje vært bra om denne gruppen brukere fikk tildelt hvitt TT-kort fra deres 
respektive bydeler.

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:
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Oslo den  10.04.2014

Anne-Karin Eidsem Hansen    Jo Frisch_______Bjørn Erik Hox________               
_________________            _________________ 
Leder tilsynsutvalg              Medlem tilsynsutvalg            Medlem tilsynsutvalg

*****

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


