
 
 
 

 
 

Oslo kommune 
Bydel Nordre Aker 
 
Rapport fra tilsynsutvalg for sykehjem og avlastning. 
 
Tjenestested: Lillohjemmet  
 

Dato for tilsynsbesøk: 
 24. juni 2015 

Anmeldt: 
Uanmeldt: 

x 
 

 
Tilstede fra tilsynsutvalg: Per H. Christiansen, leder (H), Monica Smefjell Eide, nestleder (A) og Arne 
Østreng (Frp) 
 

Tilstede fra sykehjem/avlastning: Tilsynet startet kl 14.30. Vi hadde først en samtale med 
avdelingssykepleier Camilla Sundsby (post 2) og besøkte deretter post 2 og post 4. Her snakket vi med flere av 
de ansatte og tre av beboerne.   

 
Tilsynet er kjent med planene om at korttids- og rehabilitering skal samles på noen få sykehjem (Helsehus) og at 
denne avdelingen på Lillohjemmet etter hvert vil bli avviklet. Lillohjemmet vil deretter bli et rent 
langtidssykehjem. Dagens 16 korttidsplasser vil ventelig bli avviklet i løpet av høsten 2015.   
            
   
Vurdere om tjenestestedet gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp 
Lillohjemmet fremstår som et godt organisert, veldrevet og trivelig sykehjem.  
 
Etter sine besøk i 2012, 2013, 2014 og 2015 har utvalget all grunn til å tro at Lillohjemmet gir den enkelte 
forsvarlig omsorg og hjelp, men med knappe resurser. 
 
De ansatte fremstår med vennlighet, trygghet, entusiasme og solid kunnskap om sine oppgaver. Mange av de 
ansatte vi har snakket med har arbeidet på Lillohjemmet i mange år. I likhet med tidligere tilsyn snakket vi også 
denne gang med ansatte som var meget godt fornøyd med arbeidsmiljøet på Lillohjemmet.   
 
 

Har tjenestestedet utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den enkelte 
beboer/bruker:  
Alle avd på Lillohjemmet utarbeider tiltaksplaner for den enkelte beboer. Mål og plan utarbeides så snart som 
mulig etter ankomst. Vesentlige avvik registreres og følges opp. Vi fikk også denne gang en kort redegjørelse 
om hvordan planene blir laget og fulgt opp, men uten å få innsyn i noen konkret planer.  
 
Terminalpleie og dødsfall: Lillohjemmet har klare prosedyrer for terminalpleie og dødsfall. Disse skal sikre en 
verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser. Dersom pårørende ikke kan være tilstede, sørger 
Lillohjemmet for at det alltid er en person tilstede.  
 
Hva gjøres dersom mål/planer ikke foreligger? 
 
Følger tjenestestedet bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder 
bestemmelser om bruk av tvang?   
Ingen merknader fra tilsynet. Det ble opplyst at post 2 for tiden har en beboer med vedtak om låst dør.   
 

Er lokaler og utstyr i samsvar med formålet for tjenesten? 
Lillohjemmet har lyse og trivelige lokaler. Alle beboere på langtidsplass har enerom.  
Som nevnt i rapportene fra tidligere tilsyn har enkelte av rommene for beboere stygge merker i veggene fra 
rullestoler uten at det synes å ha blitt gjort noe med dette. Dette bør utbedres, og de utsatte deler av veggene 
bør få en forsterkning. Sykehjemsetaten har meldt behovet for reparasjon til Omsorgsbygg uten at dette er blitt 
prioritert. 
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Tilstede fra sykehjem/avlastning: Tilsynet startet  kl  14.30. Vi hadde først en samtale med
avdelingssykepleier Camilla Sundsby (post  2) og besøkte deretter post  2  og post  4.  Her snakket vi med flere av

de ansatte og tre av beboerne.

Tilsynet er kjent med planene om at korttids- og rehabilitering skal samles på noen få sykehjem (Helsehus) og at

denne avdelingen på Lillohjemmet etter hvert vil bli avviklet. Lillohjemmet vil deretter bli et rent

langtidssykehjem. Dagens  16  korttidsplasser vil ventelig bli avviklet i løpet av høsten  2015.

Vurdere om tjenestestedet gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp
Lillohjemmet fremstår som et godt organisert, veldrevet og trivelig sykehjem.

Etter sine besøk i  2012, 2013, 2014  og 2015  har utvalget all grunn til å tro at Lillohjemmet gir den enkelte

forsvarlig omsorg og hjelp, men med knappe resurser.

De ansatte fremstår med vennlighet, trygghet, entusiasme og solid kunnskap om sine oppgaver. Mange av de

ansatte vi har snakket med har arbeidet på Lillohjemmeti mange år.  I  likhet med tidligere tilsyn snakket vi også

denne gang med ansatte som var meget godt fornøyd med arbeidsmiljøet på Lillohjemmet.

Har tj enestestedet utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den enkelte

beboer/bruker:
Alle avd på Lillohjemmet utarbeider tiltaksplaner for den enkelte beboer. Mål og plan utarbeides så snart som

mulig etter ankomst. Vesentlige avvik registreres og følges opp. Vi fikk også denne gang en kort redegjørelse

om hvordan planene blir laget og fulgt opp, men uten å få innsyn i noen konkret planer.

Terminalpleie og dødsfall: Lillohjemmet har klare prosedyrer for terminalpleie og dødsfall. Disse skal sikre en

verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser. Dersom pårørende ikke kan være tilstede, sørger

Lillohjemmet for at det alltid er en person tilstede.

Hva gjøres dersom mål/planer ikke foreligger?

Følger tj enestestedet bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder

bestemmelser om bruk av tvang?

Ingen merknader fra tilsynet. Det ble opplyst at post 2 for tiden har en beboer med vedtak om låst dør.

Er lokaler og utstyr i samsvar med formålet for tjenesten?

Lillohjemmet har lyse og trivelige lokaler. Alle beboere på langtidsplass har enerom.

Som nevnt i rapportene fra tidligere tilsyn har enkelte av rommene for beboere stygge merker i veggene fra

rullestoler uten at det synes å ha blitt gjort noe med dette. Dette bør utbedres, og de utsatte deler av veggene

bør få en forsterkning. Sykehjemsetaten har meldt behovet for reparasjon til Omsorgsbygg uten at dette er blitt

prioritert.



 
 

  

Lillohjemmet har nylig åpnet en egen stue innredet med møbler og utstyr fra 1950-tallet. Vi besøkte denne og 
håper at denne blir flittig brukt i årene fremover.   
 

Drives tjenestestedet med forsvarlige personalforhold?  
Ingen merknader fra tilsynet.     

Har tjenestestedet opprettet medisinsk tilsyn hvor dette er forutsatt?        Ja    X       
                                                                                                                            Nei                
Eventuelle kommentarer: 
Lillohjemmet synes å ha rimelig god legedekning. En lege i full stilling og en med 50%.   

 

Oppbevares beboernes midler etter tilsynsutvalgets vurdering forsvarlig?     Ja    X   

                                                                                                                                  Nei               
Eventuelle kommentarer: Tilsynet har gjennomgått rutinene for dette tidligere. Gjennomgangen bekreftet at 
Lillohjemmet synes å ta hånd om beboernes midler på en god og forsvarlig måte. Lillohjemmet har ikke lenger 
ansvar for kontanter på vegne av beboerne. Alt håndteres via nettbank. Det ble opplyst at siste revisjon var uten 
merknader fra kommunerevisjonen.  
 

Antall beboere/brukere kontaktet ved tilsynsbesøket? Vi snakket denne gang med 3 beboere.    
 
Hovedinntrykk av hva som kom frem i samtalene: Beboerne var meget fornøyd med Lillohjemmet. 

 

 
Mottatte klager? 
  
Tilsynet har ikke mottatt noen klager.  
 
 

Hvis ja, hvilke forhold oppleves utilfredsstillende? 
 
Konklusjon og eventuelle forslag til tiltak:  

 Lillohjemmet fremstår som et godt organisert og veldrevet sykehjem. Samtalene på dette tilsynet med 
ansatte og beboere bekrefter nok en gang vårt inntrykk av dette.  

 Tilsynsutvalget har med glede merket seg at Lillohjemmets hjemmesider har direkte link til rapportene 
fra tilsynsutvalget. Hjemmesidene bør også gi informasjon om hvem som sitter i tilsynsutvalget og deres 
telefon og e-post.   

   
 

(Tilsynsrapporten skal være offentlig og skal ikke inneholde taushetsbelagte opplysninger) 

Rapportskjema sendes bydelsadministrasjonen senest 3 uker etter tilsynsbesøket. 
 
 
 

7. juli 2015                            Per H. Christiansen  (sign) 
      Dato               Tilsynsutvalgets leder 
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Hovedinntrykk av hva som kom frem i samtalene: Beboerne var meget fornøyd med Lillohjemmet.

Mottatte klager?

Tilsynet har ikke mottatt noen klager.

Hvis ja, hvilke forhold oppleves utilfredsstillende?

Konklusjon og eventuelle forslag til tiltak:

o  Lillohjemmet fremstår som et godt organisert og veldrevet sykehjem. Samtalene på dette tilsynet med
ansatte og beboere bekrefter nok en gang vårt inntrykk av dette.

o  Tilsynsutvalget har med glede merket seg at Lillohjemmets hjemmesider har direkte link til rapportene
fra tilsynsutvalget. Hjemmesidene bør også gi informasjon om hvem som sitter i tilsynsutvalget og deres
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7. juli 2015 Per H. Christiansen (sign)

Dato Tilsynsutvalgets leder


