
Oslo kommune 
Bydel Nordre Aker 
 
Rapport fra tilsynsutvalg for sykehjem og avlastning – Tåsenhjemmet 2/2015 
 
Tjenestested: Dato for tilsynsbesøk Anmeldt:  X 
Tåsenhjemmet 21.05.2015 Uanmeldt:  
 
Tilstede fra tilsynsutvalg: Pål Sørgaard (leder) 

Knut Maarud (medlem) 
Kristin Vik (varamedlem) 

Tilstede fra sykehjem/avlastning: Daglig leder Ellen Reine 
 
Vurdere om tjenestestedet gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp 
Dette besøket ble brukt til å gå gjennom bakgrunnen for og oppfølgingen av to saker som 
tilsynsutvalget er blitt gjort kjent med siden forrige tilsyn. 
«Forsvinningssaken»: Den ene saken dreier seg om en nyinnskrevet pasient på korttidsopphold som 
forsvant og ble funnet vandrende omkring av beboere i nabolaget. Dette skjedde en vinterkveld, 
mellom kveldsskiftet og nattskiftet. Pasienten var lettere dement og ikke god til å gjøre rede for seg. 
Naboene som fant pasienten kontaktet sykehjemmet telefonisk, men lyktes ikke i å få kontakt med 
noen som visste at pasienten var forsvunnet. Samtidig hadde avdelingen hvor pasienten hørte hjemme 
iverksatt leting. Naboene lyktes i å kontakte pasientens familie, og familien brakte pasienten tilbake til 
sykehjemmet.  

Forsvinningen fant sted samme dag som pasienten kom til sykehjemmet. Det var ikke formidlet til 
sykehjemmet at pasienten ved slike opphold hos familie og andre hadde en tendens til å gå sin vei. 
Pasienten var på en vanlig avdeling for korttidsopphold, dvs. en åpen avdeling hvor beboerne kan 
bevege seg fritt. Denne avdelingen deler inngang med boenheten for unge funksjonshemmede, som 
også ligger i Vinkelveien 7. Denne inngangen blir ikke nødvendigvis stengt om kvelden, og det var 
derfor lett for pasienten å gå sin vei.  

Naboene hadde ringt Tåsenhjemmet på det ordinære telefonnummeret som om kvelden settes over til 
en av postene. Den som mottok samtalen sjekket i resepsjonen, men ikke i Gerica, og var derfor ikke i 
stand til å konstatere at pasienten var på sykehjemmet, langt mindre identifisere rett avdeling. Naboene 
ble derfor henvist til å kontakte politiet. Dette viste mangelfull oppfølging av eksisterende rutiner samt 
enkelte svakheter i rutinene. Rutinene er nå endret og praksis er innskjerpet vesentlig. 
«Pleiesaken»: Den andre saken dreier seg om en alvorlig syk pasient som ble lagt inn for 
korttidsopphold og som ble sendt hjem etter tre uker. Pasienten ble innlagt på sykehus et par dager etter 
dette og døde ca. 10 dager senere. 

Familien har klaget i denne saken. Klagen dreier seg dels om forhold ved den medisinske behandlingen 
under oppholdet, og dels om beslutningen om å sende pasienten hjem. Tilsynsutvalget har ingen 
forutsetninger for å se på den medisinske behandlingen og de tilhørende vurderingene. Dette skjer i den 
ordinære behandlingen av klagen. 

Tilsynsutvalget konstaterer at pasienten var innlagt på et kortvarig behandlings- og rehabiliterings-
opphold. Oppholdet ble noe lengre enn opprinnelig planlagt. Før hjemsendelse hadde sykehjemmet 
vurdert at pasientens bolig og familiesituasjon gjorde hjemsending forsvarlig og at bydelen ville ta 
ansvar for videre behandling.  

Familien skriver at de har sagt fra at de mente pasienten ikke var frisk nok til å bli sendt hjem, og 
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mener at de ikke ble hørt. 

Denne saken illustrerer situasjonen til pasienter som er ferdig utredet og hvor behandling er igangsatt 
på sykehus, og hvor videre behandling skal skje på sykehjem og etter hvert hjemme. Tåsenhjemmet er 
utpekt til å bli et av byens helsehus, og spesialiserer seg på korttidsopphold og rehabilitering. Ca. 90 av 
sykehjemmets ca. 140 plasser er nå korttidsplasser. Det er bydelen som bestiller korttidsoppholdet, og 
det er ikke lett å få fast plass på sykehjem. Disse pasientene blir lett «svingdørspasienter» som blir lagt 
inn på sykehus, utskrevet til sykehjem, sendt hjem og så lagt inn på sykehus på nytt. 

 
Har tjenestestedet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den enkelte beboer/bruker? 

Ja. 
Terminalpleie og dødsfall: 

Ikke vurdert ved dette besøket 
Hva gjøres dersom mål/planer ikke foreligger? 

Ikke vurdert ved dette besøket 

Følger tjenestestedet bestemmelser som regulerer forhold under oppholdet, herunder 
bestemmelser om bruk av tvang? 

Ja 

Er lokaler og utstyr i samsvar med formålet for tjenesten? 

Bygget i Pastor Fangens vei har bad på gangen og enkelte dobbeltrom. Det er usikkert om dette er 
egnet når Tåsenhjemmet skal være helsehus. 

 
Drives tjenestestedet med forsvarlige personalforhold? 
Tilsynsutvalget noterer seg at legedekningen er styrket og at andelen sykepleiere og ergo- og 
fysioterapeuter har økt, men at det er for tidlig å si om denne planlagte økningen av ressurser er 
tilstrekkelig for å imøtekomme disse nye pasientkategorienes behov.   

Har tjenestestedet opprettet medisinsk tilsyn der dette er forutsatt? Ja X 
Nei  

Eventuelle kommentarer: 
Ikke vurdert ved dette besøket 

Oppbevares beboernes midler etter tilsynsutvalgets vurdering forsvarlig? Ja X 
Nei   

Eventuelle kommentarer: 

Ikke vurdert ved dette besøket 

Antall beboere/brukere kontaktet ved tilsynsbesøket: 

Ingen. 
Hovedinntrykket av hva som kom frem i samtalene: 

- 
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Mottatte klager? 

Utvalget har mottatt to saker, og har vurdert at begge er klagesaker.  
Angående forsvinningssaken har vi mottatt en henvendelse fra naboen som fant pasienten, og vi har 
valgt å oppfatte denne som en klage ved at vi har sendt saken til bydelsadministrasjonen. Pasientens 
familie har ikke sendt noen klage. 

I pleiesaken har tilsynsutvalget mottatt kopi av familiens skriftlige klage. Sykehjemmet behandler 
klagen på ordinært vis. 

Tilsynsutvalget har ikke behandlet klagene, og ikke vurdert de medisinske sidene av sakene. Vi har 
derimot interessert oss for hvordan sakene har blitt behandlet på Tåsenhjemmet, og vi har sett på 
rutinene knyttet til innskriving, åpne dører, kommunikasjon, bruk av informasjonssystemer, 
hjemsendelse og samspill mellom sykehus, sykehjem og bydelsadministrasjon. 

Hvis ja, hvilke forhold oppleves utilfredsstillende? 
I forsvinningssaken er det mye som tyder på mangelfull kommunikasjon mellom bydel og sykehjem 
når det gjelder pasientens tendens til å gå sin vei. Saken viser mangelfull praksis når det gjelder 
telefonisk kommunikasjon.  

En kort sjekk viser at det er ulik informasjon om telefonnumre til avdelingene på Tåsenhjemmet på 
Sykehjemsetatens og Norlandias nettsider, og på opplysningstjenester som 1881.no og gulesider.no. 

Saken viser også at det er utfordringer med ulike innganger på Tåsenhjemmet og problemer med å ha 
samme inngang som boenheten for unge funksjonshemmede. Det er uklart for tilsynsutvalget om det 
finnes et tilsynsutvalg for denne boenheten. 
Den delen av pleiesaken vi kan vurdere viser at pasienter og pårørende lett forventer noe annet og mer 
av et korttidsopphold enn det sykehjemmet kan levere, det blir derfor viktig for Tåsenhjemmet å ha en 
god dialog med bydelens bestillerfunksjon slik at tilbudet formidles realistisk til pasientene. 

Konklusjon og eventuelle forslag til tiltak: 
Rutinene for telefonisk kontakt med sykehjemmet har allerede blitt revidert og innskjerpet. 

Tilsynsutvalget foreslår en gjennomgang av Tåsenhjemmets kontaktinformasjon på ulike nettsider og 
en avklaring av ansvarsforholdene for oppdatering av disse opplysningene. 

Tilsynsutvalget anbefaler at man ser på bydelens og sykehjemmets kommunikasjon med pasienter og 
pårørende i forbindelse med korttidsopphold. Ansvars- og arbeidsfordelingen her er ikke åpenbar. 

(Tilsynsrapporten skal være offentlig og skal ikke inneholde taushetsbelagte opplysninger) 
 
Rapportskjema skal sendes bydelsadministrasjonen senest 3 uker etter tilsynsbesøket. 
 
 
30.05.2015  PSO 
Dato  Tilsynsutvalgets leder 
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