
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Bjerke 

  
 

 

Tilsynsrapport 
 
Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg, for 

dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede. 

 
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 o.l. Tilsynsutvalgene skal videre påpeke 

forhold som kan bedres. 
Navn på tjenestested: Bjerke Omsorgsbolig 

 

Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: Meldt besøk 

 

Dato for besøket: 28.september 2016 Tidspunkt fra kl. 10.00 til kl. 11.00 

 

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

 

Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende til stede: Bjørn Østby og Wenche Halvorsen 

 

Forfall: Anne Hertzberg 

 

Møtesekretær: Bjørn Østby 

 

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

kommunikasjon 

 

Kontakter under tilsynet (pasienter/brukere, pårørende, ansatte, ledere, andre): Alexander Lanesjord 

(avd.sykepleier) og Phuong Lam (tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund) 
 

Henvendelser: 
”Dersom tilsynet mottar henvendelser som faller utenfor utvalgets arbeidsområde, skal disse straks oversendes 

bydelsadministrasjonen – eller annen rett instans for øvrig – for behandling. For øvrige henvendelser skal 

tilsynsutvalget rapportere til bydelsutvalget. Dersom utvalget mottar en klage på forhold i en institusjon, skal 

utvalget bekrefte henvendelsen skriftlig og gjøre oppmerksom på at en klage skal rettes til institusjon”. 

 

Tilsynsutvalget skal gi brukeren tilbakemelding på henvendelsen så snart som mulig, senest innen 6. uker. 

Tilbakemeldingen skal vise hvordan oppfølgingen av klagene skal håndteres og en tidsramme for dette. Oppfølging 

av klagen skal senest settes i verk 7 uker fra henvendelsen er gjort fra brukeren. 

 

Tilsynsutvalgets kommentarer: 

Flyttingen fra Refstadveien 4 til Økernveien 149 har gått bra. Brukerne sier at de trives, og det 

var veldig få som trivdes i Refstadveien. Det bor nå 15 brukere i boligen; det er 8 leiligheter i 

3.etasje og 7 leiligheter i 4.etasje. Man har ikke mottatt klager fra pårørende og/eller verger. 

Ledelsen i boligen er veldig fornøyd med de ansatte. De jobber bedre enn tidligere, og spesielt 

jobber de bedre sammen. Det jobbes i to team, noe de også gjorde tidligere. Folk er mer engasjert. 

Flyttingen ser ut til å ha medført at ansatte som passer til å jobbe sammen, også gjør det. 

  

- Men det er noen tekniske/materielle saker som må ordnes, og det haster. Det trengs låser til 

vaktrom, garderobe og medisinrom. Det elektriske anlegget i leilighetene trengs også å forbedres. 

Ventilasjonen på kjøkkenet er for dårlig, og det trengs nytt medisinskap.  
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- Det er behov for flere stillinger til personer med 3-årig profesjonsutdanning som sykepleiere og 

vernepleiere. Dette er et svært viktig behov og ønske. De store stillingene må bli flere, og 

småstillingene må bort. Det er bl.a. behov for psykiatrisk sykepleier. 

Det er uheldig med mange vikarer på jobb pga. manglende kompetanse i psykiatri. Mestring av 

norsk språk er viktig. Det oppstår lett misforståelser hvis brukere utagerer, og dette fører til 

vanskeligheter med dokumentasjon.  

Nå har ikke boligen tilstrekkelig med fagstillinger til å dekke behovet i en 8 ukers turnus.  

 

- Når det gjelder økonomien, går det bedre enn det er budsjettert for i 2016. 

 

- Sykefraværet har vært dalende det siste året, og det ligger sannsynligvis nå (slutten av 

september) på 8-9 prosent. Sommerferien gikk bra, det var ingen problemer med bemanningen. 

Det var lavt sykefravær. 

 

- Det er ikke holdt brannøvelser foreløpig. En ansatt har ansvar for brannøvelser, og dette 

gjennomføres sammen med folk i 2.etasje i boligen. Tilsynsutvalget påpekte at det må holdes 

brannøvelser 2 ganger i året. 
 

Oslo, dato:10.10.16 

 

Bjørn Østby (s)                             Wenche Halvorsen (s) 

Leder tilsynsutvalg                        Medlem tilsynsutvalg                           Medlem tilsynsutvalg 

 

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 jamfør utkast til ”Reglement for kommunale tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester”   

 


