
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 4/14 

 
 
Møte: Helse- og sosialkomitéen  
Møtested: Stovnerskogen sykehjem  

Møtetid: Mandag 7. april 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Tore Ludt (SV)  
   
Tilstede: Pia Cathrine Sandberg (A), Athithan 

Kumarasamy (A), Ingelin Kristin Nord (H), 
Grete Andberg (A), Hege Nålsund (V), Jan 
Arild Linja (F) 

 

   
   
   
   
   
I tillegg møtte: Enhetsleder NAV Mari Nysæther, 

enhetsleder Helsestasjonen Jorunn Opsahl, 
enhetsleder Bo og dagtilbud Marthe-Kari 
Harlem 

 

   
Møtesekretær: Ass. bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk  
 
Åpen halvtime. Det var to personer fra tilsynsutvalg I til stede. Disse ble værende under hele 
møtet. 
 
Innkalling godkjent. 
Sakskart godkjent. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /14    Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013 
Sak 2 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
Sak 3 /14    Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 07.10.13 
Sak 4 /14    Anmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 10.12.13 
Sak 5 /14    Rapportering for bruk av trivselsmidler i 2013 
Sak 6 /14    Fordeling av trivslesmidler for 2014 
Sak 7 /14    Bydelsutvalgets tilsynsansvar. Oppfølging av Kommunerevisjonsrapport 12/2013 
Sak 8 /14    Orienteringssaker 
Sak 9 /14    Eventuelt 
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Før ordinært møte ble satt orienterte institusjonssjef Mette Noreng om Stovnerskogen 
sykehjem. Sykehjemmet drives etter Lottemodellen. Sykehjemmet har 148 langtidsplasser 
fordelt på 7 avdelinger. Bydel Stovner disponerer for tiden 87 av sykehjemsplassene.  Det ble 
utdelt orientering om sykehjemmet. 
 
Områdedirektør Sølvi Karlstad orienterte om arbeidet med korttidssykehjem, og om 
konsekvensen av omlegging av prismodell, sannsynligvis gjeldende fra 2015. Omleggingen 
medfører blant annet at etter at bydelen har innvilget langtidsopphold i sykehjem er det 
Sykehjemsetaten som avgjør hvilken type plass (ordinær, skjermet, mm) pasienten legges inn 
på. Alle langtidsplasser i sykehjem er nå enerom. Ektepar som ønsker det kan fortsatt bo på 
samme rom. Alle sykehjem skal gjennomføre et kompetanseprogram i lindrende behandling, 
og det skal etableres etikkontakter  på hver avdeling for å sikre bruk av verktøy for etisk 
refleksjon. 
 
Sak 32 /14 Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013 
Bemerkning til sak 30/14 Orienteringssaker. Prikkpunkt 2 skal være: det planlegges oppstart 
av støttekontakt i gruppe for funksjonshemmede 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013 godkjennes med overnevnte presisering. 
 
 
Sak 33 /14 Brukerundersøkelse i NAV 
 
Enhetsleder Mari Nysæther orienterte. Det gjennomføres brukerundersøkelser hvert annet år. 
Brukerundersøkelsen gjaldt servicen i mottaksområdet i en avgrenset tidsperiode. 
Undersøkelsen viser klar forbedring på flere områder. NAV stat og NAV sosial samarbeider 
om oppfølging av undersøkelsen. Av forbedringsområder nevnes eksempelvis 
telefontilgjengelighet som et område som bør ses på ut fra tilbakemeldingene i undersøkelsen. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering og er fornøyd med utviklingen av 
service i mottaksområdet på NAV. 
 
Sak 34 /14 Oppfølging av fylkesmannens rapport ang. helsestasjonsstjenesten for barn 
0-6 år 
 
Enhetsleder Jorunn Opsahl orienterte. I fjor høst fikk 4 bydeler tilsyn fra Fylkesmannen. Alle 
bydelene fikk avvik for ikke å følge Veilederen. Som en følge av tilsynsbesøkene styrket 
byrådet helsestasjonstjenesten. Bydel Stovner ble styrket med 2 stillinger, og er i gang med å 
lukke avvikene. Avviksrapportering er kvalitetssikret, og avvik påregnes lukket innen 
1.september.  
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar saken og informasjon til orientering. 
 
 
Sak 35 /14 Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
stovner i perioden 2014 -2018 
Enhetsleder Marthe-Kari Harlem omdelte og  gjennomgikk den årlige kartleggingen, og 
informerte om ulike tiltak som enten er under etablering eller planlegging for gruppen, 
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herunder egen utegruppe for eldre personer med utviklingshemming, «frisk og rask», 
støttekontakt og avlastningstiltak i gruppe.  
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 36 /14 Salgsbevilling etter eierskifte – REMA 1000 Haugenstua 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse-og sosialkomiteen anbefaler bydelsutvalget å anbefale følgende virksomhet for 
salgsbevilling: 
 
Stedets navn Rema 1000 Haugens 
Adresse Garver Ytteborgs vei 98 0977 Stovner 
Bevillingssøker/organisasjonen/navn Majdek Dagligvare AS 
Organisasjonsnummer 913212789 
. 
 
 
Sak 37 /14 Nøkkeltall HSK pr mars 20114 
Nøkkeltall for Helsestasjon er valg i henhold til avvikene i Fylkesmannens rapport. 
Nøkkeltall for NAV viser en fortsatt økning i antall sosialhjelpsmottakere og økning i 
gjennomsnittlig utbetaling pr klient. Enhetsleder Mari Nysæther redegjorde for de tiltak NAV 
igangsetter, herunder bl a bistand til at personer kan få nedsatt skatt, nye inntaksprosedyrer til 
KVP, endret inndeling av fordeling av klienter.  
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar nøkkeltallene til orientering 
 
Sak 38 /14 Orienteringssaker 
 

1. Enhetsleder Marthe-Kari Harlem orienterte om et prosjekt som omhandler oppsøking, 
veiledning og informasjon til foresatte med funksjonshemmede barn og som har en 
annen bakgrunn enn norsk. Helse – og sosialkomiteen vil få egen sak om prosjektet 
senhøstes. 

2. Bydelen vil sammen med Helseetaten delta i et forskningsprosjekt som omhandler 
demens og pårørendestøtte ved hjelp av teknologi. 

3. Besøk til samlokaliserte boliger i Jacobine Ryes vei utsettes til høsten. 
4. Statens helsetilsyn og fylkesmennene gjennomførte i 2009-2012 en større satsing på 

tilsyn med helse- og omsorgstjenester til eldre. Satsingen omfattet både kommunale 
tjenester og spesialisthelsetjenester. Link til Helsetilsynets rapport finnes på: 
 
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport1
_2014.pdf 

 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
Sak 9 /14 Eventuelt 
Ingen saker 
x 
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http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport1_2014.pdf
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport1_2014.pdf


 
Møtet ble hevet kl. 20.05 
 
Bydel Stovner, 07.04.14 
 
 
 
Tore Ludt        Elisabeth Borrebæk 
leder         ass.bydelsdirektør 
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