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Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Spiserom 2. etg. Ekebergveien 243  

Møtetid: Tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00     
Sekretariat:   
 
 
   
Tilstede: Ingvald Bore (H) – leder 

Ulf Stigen (F) 
Ingegerd Espås (V), vara for Martin Kirkengen 

 

 Anne Marie Donati (A) 
Jorunn Røskeland(A),vara for Terje Hordnes (A) 
Berit Aasen (SV), vara for Heidi Røseth 
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Sak 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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen foreslår ny sak til sakskart: Oversikt over klagesaker, sak 10/07. 
 
Votering: 
Komiteens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med ny sak 10/07 på sakskartet godkjennes innkalling og sakskart til møtet 30.01.2007.   
 

 Sak 2 /07    Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.2006 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møtet 04.12.2006 godkjennes. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 04.12.2006 godkjennes. 
 

 Sak 3 /07    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. 
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Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 

 Sak 4 /07    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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 

 Sak 5 /07    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 
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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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 

 Sak 6 /07    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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
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Sak 7 /07    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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 

 Sak 8 /07    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. 
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Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og 
sykehjem, avd. Marmorveien 01.12.2006 til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 

 Sak 9 /07    Månedsrapport november 2006 
 
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 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 

 Sak 10 /07  Oversikt over klagesaker 
 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak: 
 
Helse- og sosialkomiteen ber om å få seg forelagt følgende oversikter på komiteens møter 
gjennom 2007: 
 

• Antall klager på utførte tjenester 
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• Antall klager på vedtak/utmåling av vedtak 
• Resultatet av klagebehandling fra 

o Sentral klagenemnd 
o Fylkeslegen 
o Fylkesmannen. 

 
Komiteen ber om å få kopi av svar på brev fra Ullevål universitetssykehus datert 11.12.06 og 
som ble utdelt på BU-møtet i desember.  Brevet sendes medlemmer i komiteen på e-post. 
 
Ingvald Bore (H) har mottatt informasjon om at en bruker innlagt ved Ullevål 
universitetssykehus var blitt oversendt utenbys sykehjem.  Etter påtrykk fra ektemann ble 
brukeren overført Midtåsenhjemmet.  Der fikk hun beskjed om at plassen hadde stått ledig i 7 
dager.  Komiteen ber om skjerping av rutiner for samarbeid med Ullevål universitetssykehus . 
 
Votering: 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen ber om å få seg forelagt følgende oversikter på komiteens møter 
gjennom 2007: 
 

• Antall klager på utførte tjenester 
• Antall klager på vedtak/utmåling av vedtak 
• Resultatet av klagebehandling fra 

o Sentral klagenemnd 
o Fylkeslegen 
o Fylkesmannen. 

 
Komiteen ber om å få kopi av svar på brev fra Ullevål universitetssykehus datert 11.12.06 og 
som ble utdelt på BU-møtet i desember.  Brevet sendes medlemmer i komiteen på e-post. 
 
Ingvald Bore (H) har mottatt informasjon om at en bruker innlagt ved Ullevål 
universitetssykehus var blitt oversendt utenbys sykehjem.  Etter påtrykk fra ektemann ble 
brukeren overført Midtåsenhjemmet.  Der fikk hun beskjed om at plassen hadde stått ledig i 7 
dager.  Komiteen ber om skjerping av rutiner rundt  samarbeidet med Ullevål 
universitetssykehus . 
 
 
 
 
Bydel Nordstrand, 31.01.2007 
 
 
 
Ingvald Bore 
leder 


