
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:  
Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter

Dato for besøket:                        Tidspunkt (fra kl. til kl.): 12.15 – 13.15
04.12.2014
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk:
Meldt besøk

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

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Else Brit Haneseth, Janj Mehlum, Jørn Ødegård, Ivar Nygaard.

Forfall:

Møtesekretær:
Ivar Nygaard

Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende 
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)

Andrea Herrfurt og flere beboere.

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

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

  Besøket falt denne gang sammen med den årlige julemessen hvor det 
ble solgt produkter som brukerne hadde laget. Det var et bredt utvalg 
av varer, fra filleryer til smykker. Det var også Kafe i kantina hvor det 
ble servert hjemmebakte kaker og kaffe. En av brukerne underholdt 
med sang og pianospill som høstet stor applaus.

Lederen Andrea Herrfurt var fornøyd med at budsjettet ga mulighet 
for å ansette en helsefagarbeider i 100% stilling, noe som betyr at de 
kan ta inn 4 nye brukere, som det er plass til i lokalene. Brukerne så ut 
til å trives.

   

Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:

Oslo den

Else Brit Haneseth / Jan Mehlum / Jørn Ødegård / Ivar Nygaard
_______________ ___________________________________________ 
Leder tilsynsutvalg       medlem               medlem                 medlem                                                                                                                             

*****

Tilsynsrapport oversendt til:
 Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget 

dato:__10.12.2014_____________
 Institusjonens leder / styre (private institusjoner) 

dato:__10.12.2014____________

*****
For sykehjem:
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 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


