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Sak 1/07      Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet 
30.01.2007  

 
Arkivsak: 200700051 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 30.01.07 1/07  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTET 30.01.2007  
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Innkalling og sakskart til møtet 30.01.2007 godkjennes. 
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Sak 2/07      Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.2006  
 
Arkivsak: 200700052 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 30.01.07 2/07  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.12.2006  
 
Protokoll fra møtet 04.12.2006 følger vedlagt. 
 
 
Saksframstilling: 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møtet 04.12.2006 godkjennes. 
 
 
 Vedlegg sak 2/2007
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Sak 3/07      Rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 
02.11.2006  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.01.07 16/07  
Eldrerådet 30.01.07 3/07  
Helse- og sosialkomite 30.01.07 3/07  
Bydelsutvalget 08.02.07  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED NORDSETERHJEMMET 02.11.2006  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet  
02.11.2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 02.11.2006 
til orientering. 
 
SAKSUTREDNING. 
Tilsynsutvalg 1 har vært på anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 02.11.2006. Representant fra 
tilsynsutvalget har også vært tilstede på et pårørendemøte, referat fra dette møtet vedlegges. 
Tilsynsutvalgets rapport har vært til uttalelse hos daglig leder ved institusjonen som uttaler 
følgende i henhold til rapportens punkter. 
 
3. Bygningsmessige forhold.  
Renhold vil bli ytterligere fulgt opp.  Det vil bli foretatt en gjennomgang for å se på behov for 
flere stikkontakter på beboerrom.  Dette vil institusjonssjefen komme tilbake til. 
 
13. Eventuelt. 
Institusjonssjefen henviser her til tiltaksplanen som er utarbeidet i etterkant av 
brukerundersøkelsen.   
 
Når det gjelder pårørendes spørsmål på informasjonsmøtet vedr. låst dør, presiserer 
institusjonssjefen at døren til gruppen er låst, ikke døren til beboeren.  Døren mellom gruppene 
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på skjermet enhet blir låst deler av dag og kveld.  Dette er gjort for å skape ro rundt beboerne, 
det blir mindre areal å forholde seg til, tilsvarende færre personer, og dermed mer oversiktlig 
for beboerne.  Det skal hele tiden være personale tilstede, og dette er tatt opp og innskjerpet 
med avdelingen.  Imidlertid hender det at personalet er inne på rom til beboerne og da kan det 
virke som det ikke er personell tilstede. 
 
 
 
 
 
Per Johannessen      Bente Aldrin 
Bydelsdirektør       avdelingssjef. 
 
 
 Vedlegg til sak 3/2007
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Sak 4/07      Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved 
Bekkelagshjemmet 08.11.2006  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.01.07 12/07  
Eldrerådet 30.01.07 4/07  
Helse- og sosialkomite 30.01.07 4/07  
Bydelsutvalget 08.02.07  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED 
BEKKELAGSHJEMMET 08.11.2006  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet  
08.11.2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 
08.11.2006 til orientering. 
 
SAKSUTREDNING. 
Tilsynsutvalg 1 har vært på anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 08.11.2006.  Det 
fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten.  Rapporten har vært til uttalelse hos 
daglig leder ved institusjonen som kommenterer følgende i forhold til punkt 6: 
”Hovedsakelig foregår kommunikasjonen muntlig.  Kommunikasjonsboken er et supplement, 
der hvor pårørende hovedsakelig er på besøk hver kveld og helg.  Det er også en sikring av 
kommunikasjonen mellom primærkontakt og pårørende.”  
 
 
 
Per Johannessen      Bente Aldrin 
Bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
 
Vedlegg sak 4/2007 
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Sak 5/07      Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Midtåsenhjemmet 27.11.2006  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.01.07 15/07  
Eldrerådet 30.01.07 5/07  
Helse- og sosialkomite 30.01.07 5/07  
Bydelsutvalget 08.02.07  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
MIDTÅSENHJEMMET 27.11.2006  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet  
27.11.2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 
27.11.2006 til orientering. 
 
SAKSUTREDNING. 
Tilsynsutvalg 2 har vært på uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 27.11.2006.  Rapporten har 
vært til uttalelse hos daglig leder ved institusjonen som uttaler følgende i henhold til rapportens 
punkter: 
 
1. Kvalitetssikring:  
Alle faste beboere har kvalitetsplan ved siste internkontroll i november 2006.  Kopi av 
innholdsfortegnelse i kvalitetssystemet er oversendt medlemmene av tilsynsutvalget til 
orientering.  Kvalitetssystemet er revidert november 2006.  Til orientering informeres det om at 
sykehjemmet hadde sin interne ”Egenkontroll” fra Attendo Care sentralt den 11.12.2006.  
Midtåsenhjemmet fikk da et resultat på 100% tilfredshet.  Dokumentasjon ligger til 
gjennomsyn for tilsynsutvalget ved neste anmeldte besøk. 
 
 
4. Brannberedskap. 
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Alle anbefalinger fra Brann- og redningsetaten er utført fra Midtåsenhjemmets side. 
 
7. Møte med beboeren. 
Midtåsenhjemmet setter pris på tilbakemeldingen og det innføres egne informasjonsrunder for å 
sikre at alle beboere med mulighet til det får informasjon om ringesystemet.  Videre vil vi 
kunne gå inn  i dataovervåkingen for å sjekke enkeltvise tilfeller der det er mistanke om at 
ventetiden har blitt for lang. 
 
 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef. 
 
 
 
 
 Vedlegg sak 5/2007
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Sak 6/07      Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien 42/44 
29.11.2006  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.01.07 14/07  
Eldrerådet 30.01.07 6/07  
Helse- og sosialkomite 30.01.07 6/07  
Bydelsutvalget 08.02.07  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, ØSTERLIVEIEN 42/44 29.11.2006  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og 
sykehjem, avd. Østerliveien, 01.12.2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og 
sykehjem, avd. Østerliveien,  01.12.2006 til orientering. 
 
 
SAKSUTREDNING. 
Tilsynsutvalg 2 har vært på anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Østerliveien, 01.12.2006.   Rapporten har vært til uttalelse hos daglig leder ved institusjonen 
som uttaler følgende i henhold til rapportens punkter: 
 
3. Bygningsmessige forhold.  Det er noe uklart i tilsynsutvalgets kommentar om mangler av 
glassvegg på røykerom (120).  Bydel Nordstrand satte høsten 2005 inn et glassvindu i døren, 
slik at beboere kan være under tilsyn, uten at personalet trenger å oppholde seg i et røykfylt 
miljø.  Glasslokk over brannmeldere skal monteres der dette er knust. 
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5. Informasjon: Oppslag om tilsynsutvalg vil bli hengt opp igjen i 3. etg. 
 
 
 
 
 
Per Johannessen      Bente Aldrin 
Bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
 
 
 
 Vedlegg sak 6/2007
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Sak 7/07      Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved 
Marmorberget dag- og aktivitetssenter 30.11.2006  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.01.07 11/07  
Rådet for funksjonshemmede 30.01.07 3/07  
Helse- og sosialkomite 30.01.07 7/07  
Bydelsutvalget 08.02.07  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED 
MARMORBERGET DAG- OG AKTIVITETSSENTER 30.11.2006  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og 
aktivitetssenter 30.11.2006 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og 
aktivitetssenter 30.11.2006 til orientering. 
 
SAKSUTREDNING. 
Tilsynsutvalg 2 har vært på anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 
30.11.2006.  Det fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
 
 
Per Johannessen      Bente Aldrin 
Bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
 
 Vedlegg sak 7/2007
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Sak 8/07      Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien 
01.12.2006  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.01.07 13/07  
Eldrerådet 30.01.07 7/07  
Helse- og sosialkomite 30.01.07 8/07  
Bydelsutvalget 08.02.07  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, AVD. MARMORVEIEN 01.12.2006  
 
BYDELSDIRKEKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og 
sykehjem, avd. Marmorveien  01.12.2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og 
sykehjem, avd. Marmorveien 01.12.2006 til orientering. 
 
SAKSUTREDNING. 
Tilsynsutvalg 2 har vært på uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, avdeling 
Marmorveien 01.12.2006.   Rapporten har vært til uttalelse hos daglig leder ved institusjonen  
som uttaler følgende i henhold til rapportens punkter: 
 
4. Brannøvelse gjennomføres i henhold til forskrift og etter avtale med Brann- og 
redningsetaten 2 ganger pr. år.   Praktisk-teoretisk brannverngjennomgang gjennomføres også 2 
ganger pr. år. 
5. Informasjon om tilsynsutvalget er igjen hengt opp på tavlen. 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
 Vedlegg sak 8/2007
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Sak 9/07      Månedsrapport november 2006  
 
Arkivsak: 200600404 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Nina Høilund 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.01.07 3/07  
Medbestemmelsesutvalg 30.01.07  
Eldrerådet 30.01.07 8/07  
Rådet for funksjonshemmede 30.01.07 5/07  
Byutvikling, miljø og samferdsel 30.01.07 7/07  
Barn, ungdom og kultur komite 30.01.07 5/07  
Helse- og sosialkomite 30.01.07 9/07  
Bydelsutvalget 08.02.07  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
MÅNEDSRAPPORT NOVEMBER 2006  
 
Vedlagt følger bydelsdirektørens rapport for økonomi og tjenesteproduksjon for november 
2006 med vedlegg. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender månedsrapport for november 2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar månedsrapport for november 2006 til orientering 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar månedsrapport for november 2006 til etterretning 
 
 
 
 
Per Johannessen       Nina Høilund 
bydelsdirektør        avdelingssjef økonomi 
 
 
Vedlegg sak 9/2007 
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