
 

  
  

   

  
 
 
 

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 
 
Navn på tjenestested:                                Besøk nr: 
Akerselva sykehjem                                     2/2014 

Dato for besøket:                                Tidspunkt (fra kl. til kl.): 
05.12.2014                                                18.00-19.30 

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: 
Anmeldt 
 

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

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: 
 
Bodil Chr. Erichsen (leder), Toril Knatterød,  

Forfall: 
Sveinung H. Haugen 

Møtesekretær: 
Bodil 

Kontakter under tilsynet: 

 

Hvordan ble tilsynet gjennomført: 

Utvalget hadde med oppslag forhåndsannonsert ønske om å møte pårørende og 
pasientvenner på kantina 

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 
• I møte med Helse- og sosialkomiteen i våres, ble det uttrykt ønske om å 

legge bedre til rette for kontakt med pårørende, f eks i form av møte på 
kveldstid. Det ble gjort slik at utvalget annonserte at de ville være 
tilgjengelige på gitt tid og sted. 

• Ingen pårørende eller andre møtte. De tilstedeværende 
utvalgsmedlemmene brukte tide til å drøfte litt om tilsynsordningen, 
pårørendes betydning og hvordan vi kan komme i kontakt med pårørende. 

• Til oppfølging ved neste besøk: Tilsynsutvalget vil undersøke de 
forholdene pårørende ved Sagenehjemmet pekte på også her, blant annet 
ved samtale med sykehjemmets ledelse. Fra forrige besøk bemerkes 
fortsatt manglende navnskilt. 

 

 

 
 
Oslo den 10.12. 2014 
 
Bodil Chr. Erichsen     Toril Knatterød     
Leder                            Medlem 
 
_______________                    
 
 

***** 
 
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 

 


