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Formål

Tilsynsutvalgenc skal fore kontroll og tilsyn med hvordan helschenesten faktisk virker.

Tilsvnsutvalgene 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 fores tilsyn med bydelens sykehjem og boform for heldøgns omsorg og plcie, dagsenter

på sykehjem, dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og avlastningsboliger. Hjemmel

RAPPORT FRA TILSYNSBESOK

Navn på tjenestested:

Osterdalsgara dag og aktivitetssente
Dato for besoket: 1.7.14 Tidspunkt (fra kl. til kl.): 1000-1115

Meldt/uanmeldt besoldekstraordinært besek:

Anmeldt

Hvis ekstraordinært besok —hva var arsaken til besoket? Hvem har begjært

det?

Av tilsynsurvalgets medlemmer var folgende tilstede:

Jorn ødegård, Ivar Nygaard, Else Brit Haneseth og Jan Mehlum
Forfall:

Motesekretær:

Jan Mehlum

Kontakter under tilsynet:
(Hulke personcr har ulsynet han komaki med under oppholdet: behocre (anonsmi paromnde

(anonynnsen). ansatte. lederc. andre)

Leder, 5 beboere.

Hvordan ble tilsynet gjennomfert:

(Institusjons- hjemmehesok. skrifilig muntlig kommunikasjon)



Muntlig kommunikas' n

Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet
anmerknader / forhold som bør endres:

event. oppfe:gingssaker fra delijgcre rilsyn)

Senteret vil være stengt 3 uker i sommer.
7 brukere og 3 ansatte var på stedet. Bemanningen dekker det aktuelle helegget
ved senteret.

Leder mencr at det er et større udokumentert behov for dagplasser i bydelene.
Hvor stort dette behovet er vites Ikke.

Det er tilsynsutvalgets menimz at senterct drives godt.
Ved gjennomgang var alle brukerne sysselsatt og virket å være i godt humor.

Tilsynet kunne ikke påpeke nocn feil eller mangle ved dagens besok.

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:

Oslo den 7. 7. 2014

Else Bnt Haneseth Jom Ødegård Ivar Nygaard Jan Mehlum

Leder tilsynsutvalg medlem medlem medlem

Tilsynsrapport oversendt til:
Bydelsadministrasjonen bydelsutvalget dato: 	

Institusjonens leder styre (privatc institusjoner) dato: 	

For sykehjem:



• Sykehjemsetaten til komrnentering dato:

Taushetsplikt:
Tilsynsutualget har taushetsplikt om personliee forhold som utvalgene blir kjent med i siti arbeide.
For rwrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Mal for rappon er Warbeide1 i henhold til bystyresak 165/05 "Arbeidsbetingelser for filsynsutvale i
institusjon mv" —byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 "Styrking og samordning av Ulsyn i
sykehjew" —byrådssak 144/08
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Astrid Bredesen

Fra: hotmaiT8fa79846014fd1c1@live.com på vegne av Jan Mehlum
<jamehlum@broadpark.no>

Sendt: 4. august 2014 09:57

Til: Postmottak ADM

Kopi: lørn Ødegård; Else Berit Haneseth; Ivar Nygaard

Emne: Rapporter fra tilsynsbesøk

Vedlegg: Tilsynsbesøk i institusjon- St Hallvardshjemmet 1. juli 14.doc; Tilsynsbesøk i

institusjon- Østerdalsgata 1.7.14.doc

Vedlagt tølger rapporter fra to tilsynsbesøk på Østerdalsgata og St. Hallverdshjemmet.
hilsen Jan Mehlum


