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UANMELDTE TILSYN VED SYKEHJEM OG ELDREINSTITUSJONER
Jeg har i epost datert 16.03.2017 mottatt følgende spørsmål fra representanten Ivar Johansen (SV):
«Jeg mener det er viktig at alle kommunale og private sykehjem og eldreinstitusjoner får
Uanmeldte besøk fra tilsynsorganer.
Etter reglementet skal bydelenes tilsynsutvalg gjennomføre minst to slike i året.
Hvor mange av disse institusjonene fikk i 2016 to uanmeldte tilsynsbesøk? Jeg ber om å få oversikt
som viser antall besøk ved den enkelte institusjon.»

Jeg viser til tidligere svar til komiteen, senest notat av 07.06.2017 hvor jeg varslet at jeg måtte
innhente data fra hver enkelt bydel for å få en oversikt over private sykehjemmene.
Pr. 20.06.2017 har 11 av 15 bydeler svart. Tre av de 11 bydelene, Alna, Bjerke og Stovner, har
ikke sykehjem som er driftet av ideelle eller private. Svarene fra de ni resterende bydelene fordeler
seg slik:
Bydel

Sykehjem

Frogner

Fagerborghjemmet
Frognerhjemmet
Uranienborghjemmet
St. Hallvardhjemmet
Vålerengen bo- og
behandlingssenter
Ammerudhjemmet
Ammerudlunden
Romsås
Rødtvedt
Paulus
Sofienberg
Sagenehjemmet
Kantarellen
Hovseterhjemmet
Manglerudhjemmet
Oppsalhjemmet

Gamle Oslo
Grorud

Grünerløkka
Sagene
Søndre Nordstrand
Vestre Aker
Østensjø

Byrådsavdeling for
eldre, helse og sosiale tjenester

Uanmeldte
besøk
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
3
1
2
2
1
1

Postadresse:
Rådhuset, 0037 Oslo
E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no
Org.nr.: 876 819 872

Bydel Østensjø opplyser om at de har hatt et uanmeldt besøk ved hvert av sykehjemmene våren
2017.
Oversikten viser at det er stor variasjon mellom bydelene når det gjelder hvordan tilsyn
gjennomføres. Jeg vil gå nærmere inn i dette og komme tilbake til Helse- og sosialkomiteen med
en vurdering av hvordan ordningen fungerer.
Med vennlig hilsen
Inga Marte Thorkildsen
byråd
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