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Sak 74/12    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 5.11.2012 
- helse- og sosialkomitè  

 
Arkivsak: 201200067 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 05.11.12 74/12  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 5.11.2012 - HELSE- 
OG SOSIALKOMITÈ  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 5.11.2012 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 24.10.2012 
 
 
 
 
 
Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 75/12    Godkjenning av protokoll fra møte 8.10.2012 - helse- og 
sosialkomite  

 
Arkivsak: 201200023 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 05.11.12 75/12  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8.10.2012 - HELSE- OG 
SOSIALKOMITE  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 8.10.2012 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 24.10.2012 
 
 
 
Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør 
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http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/HOS/2012/2012_11_05/sak_075_12_vedlegg_01.pdf


 

Sak 76/12    Avviksrapport September 2012 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201100170 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.10.12 118/12  
Eldrerådet 05.11.12 76/12  
Rådet for funksjonshemmede 05.11.12 78/12  
Ungdomsrådet 05.11.12 36/12  
Helse- og sosialkomite 05.11.12 76/12  
Byutvikling, miljø og samferdsel 06.11.12 51/12  
Barn, ungdom og kultur komite 06.11.12 49/12  
Bydelsutvalget 15.11.12  
Medbestemmelsesutvalg 10.12.12  
 
 
 
AVVIKSRAPPORT SEPTEMBER 2012 FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport pr 30. september 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes  
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport pr september for Bydel Nordstrand 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementer har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt budsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendig tiltak. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren legger frem månedlige avviksrapporter for Bydelsutvalget. I forkant av  
saksfremleggelsene sendes avviksrapporten rutinemessig ut pr e-post innen den 25. dagen i 
måneden etter avviksmåneden. For januar forskyves denne fristen. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er utarbeidet i henhold til bydelens prosedyre for  
avviksrapportering. Budsjettansvarlige gjennomgår regnskapet, foretar korreksjoner, iverksetter 
eventuelle tiltak etter behov og melder både passiv og aktiv prognose pr artsgruppe og koststed. 
Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter til bydelsdirektøren for sin enhet. 
Ledergruppen gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren straks kan 
iverksette tiltak ved behov. 
 
Sammendrag 
Avviksrapport med økonomiske avvik med forklaring pr enhet følger vedlagt saken, sammen 
med egne rapporteringer på lokale måltall. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak:  
”Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektuering av budsjettvedtak legges fram for 
behandling i bydelsutvalget”. I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige  
endringer i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold til  
særskilte budsjettjusteringsvedtak fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig 
karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
Vurdering  
 
Meldte prognoser 2012 
Bydelen prognostiserte i henhold til det vedtatte budsjettet med et mindreforbruk i 2012 på 44,8 
mill kr frem til april. I avviksrapporteringen pr mai prognostiserte man i henhold til BU-sak 
46/12 (budsjettjusteringssaken) med et positivt avvik på 47,8 mill kr. Denne prognosen ble 
siden opprettholdt til og med avviksrapporteringen pr august. I avviksrapporten pr september 
melder man et positivt avvik på 51,3 mill kr ved årets utgang. 
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http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/HOS/2012/2012_11_05/sak_076_12_vedlegg_01.pdf


Den meldte prognosen er et resultat av sentrale avsetninger, forventede budsjettøkninger, 
resteffekter av udisponerte midler, budsjettjustering i BU-sak 46/12 og prognostisert forbruk 
for øvrig ute i virksomheten. 
 
Årsaken til en meldt positiv prognose økt til hele 51,3 mill kroner, er at det i byrådets forslag til 
budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 forutsettes økte realreduksjoner i bydelens totale 
budsjettramme i forhold til det man forutsatte. Byrådets budsjettforslag for 2013 viser at det er 
enda viktigere å oppnå et positivt resultat, for å kunne holde et stabilt, nøkternt og trygt 
driftsnivå gjennom hele perioden, samt sikre økte inntekter 2013 som følge av forbedret resultat 
2012. 
 
Bydelens målsetting er altså å oppnå den meldte prognosen.  
 
Aktive prognoser 2012 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i 
økonomioppfølgingen, og bygger på passiv prognose på hvert koststed, korrigert for 
gjenstående forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse. Den aktive 
prognosen er et resultat av en organisatorisk månedlig prosess som involverer 
budsjettansvarlige, enhetsledere og bydelsdirektørens lederteam. 
 
Den aktive prognosens hovedinnhold: 
Aktiv prognose pr september viser et samlet mindreforbruk på 51,332 mill kr, hvilket 
underbygger realismen i bydelens budsjett og den meldte prognosen.    
 
 
 
 
Oslo, 22.10.2012 
 
 
 
 
Tove Heggen Larsen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
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Sak 77/12    Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013 - 2016 - 
bydelsutvalgenes uttalelser  

 
Arkivsak: 201200078 
Arkivkode: 374.9 
Saksbehandler: Bjarte Sverresvold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.10.12 123/12  
Helse- og sosialkomite 05.11.12 77/12  
Bydelsutvalget   
 
 
 
BOLIGBEHOVSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2013 - 2016 - BYDELSUTVALGENES 
UTTALELSER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 

Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Boligbehovsplanen for Oslo kommune 2013-2016 tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG: 
Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 
 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
I et verbalvedtak i Oslo kommunes budsjett for 2012 står det: ”Byrådet vil i forbindelse med 
budsjett 2013 legge frem en boligbehovsplan for boliger til vanskeligstilte.” Byrådet ser dette 
verbalvedtaket i sammenheng med en av byrådets strategier under funksjonsområde 3 Pleie og 
omsorg i budsjettet: ”Kartlegge behov for boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser i 
løpet av 2012 og utarbeide en rullerende boligbehovsplan etter modell av 
sykehjemsbehovsplanen”.  
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http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/HOS/2012/2012_11_05/sak_077_12_vedlegg_01.pdf


Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 ligger til behandling hos Helse- og 
sosialkomiteen i bystyret. Komiteen ønsker å høre bydelsutvalgenes syn på byrådssaken. 
Bydelsutvalgene bes avgi sine høringsuttalelser innen 30. november 2012.  
Saken kom til bydelen den 23. oktober 2012. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelens boligsosiale handlingsplan 2011 – 2014, vedtak av 14.04.2011 saksnr. 56/11. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER  
 
Faktaopplysninger 
Boligbehovsplanen for 2013-2016 er utarbeidet for mennesker som er vanskeligstilte på 
boligmarkedet og som har behov for hjelp til boligfremskaffelse. Første delen av planen 
omhandler mennesker som er vanskeligstilte, andre delen tar for seg mennesker med 
funksjonsnedsettelser.  
 
Velferdsetaten har kartlagt boligbehovet for perioden 2013-2016 gjennom spørreundersøkelser 
og intervjuer med bydelene. Etaten har også stått for utarbeidelsen.  
På bakgrunn av opplysningene som kom frem i kartleggingen og intervjuene ble det utarbeidet 
7 strategier med ulike tiltak for hvordan kommunen kan fremskaffe boliger i planperioden. 
 
Saken er fremmet av byråden for helse- og sosiale tjenester og byråden for eldre i fellesskap. 
 
Sammendrag 
Planen avdekker et boligbehov på 1 588 ordinære kommunalt disponerte boliger. I tillegg er det 
behov for 429 tilrettelagte boliger for mennesker med rus og/eller psykiatri.  
Hovedsakelig dreier det seg om små boliger (1-2 roms). 
 
For mennesker med funksjonsnedsettelser er boligbehovet i fire års perioden på 572 kommunalt 
disponerte boliger. Det er størst behov for boliger til utviklingshemmede (268 boliger), spesielt 
samlokaliserte boliger med personalbase. Det er også stort behov for tilrettelagte boliger for 
rullstolbrukere (162 boliger). Totalt er det kartlagte behovet på 2 589 boliger. 
 
Bydelen har meldt om et behov på 48 ordinære (1-roms) leiligheter, 33 rus og psykiatri, og 20 
leiligheter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Dette framkommer i kapittel 4 om 
fremtidig behov for kommunalt disponerte boliger.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det gir ingen direkte budsjettmessige konsekvenser for Bydel Nordstrand. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Økning av øremerkede midler til startlån og til investering i nye kommunale boligprosjekter vil 
øke arbeidsmengden.  
 
Vurdering  
Bydelen vurderer den foreslåtte boligbehovsplanen for 2013-2016 som godt gjennomarbeidet. 
Det er hensiktsmessig at planen skiller mellom vanskeligstilte med og uten 
funksjonsnedsettelser. Disse gruppene har i stor grad behov for ulike typer boliger og 
tjenestetilbud.  
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En økning på 300 mill kr i lånerammen i form av startlån vil gi vanskeligstilte mulighet til å 
kjøpe sin egen bolig, og frigjøre kommunale leieboliger til nye vanskeligstilte.   
 
Det er foreslått en økning i investeringsrammen med kr 200 mill per år i planperioden til kjøp 
og utbygging av nye kommunale boliger. Det forventes at Bydel Nordstrand får nye boliger i 
porteføljen i henhold til kartlagt behov.  
 
Boligbehovsplanen påpeker et stort behov for nye boliger, selv om foreslåtte ekstra midler vil 
komme godt med anses det ikke som tilstrekkelig til å dekke hele behovet.  
 
På lokalt nivå har bydelen en egen boligsosial handlingsplan for 2011-2014 som tar for seg 
bydelens ulike behov innefor boligsosialt arbeid. I planen er det skissert enkle tiltak som er i 
samsvar med boligbehovsplanen.  
 
Det er etablert et godt samarbeid med Boligbygg Oslo KF som har forvaltningsansvar for store 
deler av bydelens kommunale boliger. I tillegg til å rapportere boligbehovet er det satt i gang 
mulighetsstudier for kartlegging, utbygging, og tilpassing av potensielle boliger.  
 
 
Oslo den 26.10.2012 
 
 
 
 
Tove Heggen Larsen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør                    enhetsleder 
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Sak 78/12    Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet 21.5.2012- anmeldt 
tilsyn  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.10.12 127/12  
Eldrerådet 05.11.12 78/12  
Rådet for funksjonshemmede 05.11.12 80/12  
Helse- og sosialkomite 05.11.12 78/12  
Bydelsutvalget 15.11.12  
 
 
 
TILSYNSRAPPORT BEKKELAGSHJEMMET 21.5.2012- ANMELDT TILSYN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 21.5.2012 til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1: Rapport etter anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 21.5.2012, mottatt 20.8.2012 
2: Tilsvar fra sykehjemsetaten, mottatt 10.10.12 
 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
21.5.2012 var tilsynsutvalg 1 på anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Rapporten fra tilsynsutvalget kom til bydelens postmottak 20.08.2012 
Tilsvar fra sykehjemsetaten kom til bydelens postmottak 10.10.2012 
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http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/HOS/2012/2012_11_05/sak_078_12_vedlegg_01.pdf
http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/HOS/2012/2012_11_05/sak_078_12_vedlegg_02.pdf


 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
21.05.2012 var tilsynsutvalg 1 på anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet. 
 
Sammendrag 
Tilsynsbesøket var anmeldt og utvalget hadde først en samtale med ledelsen før det fikk en 
omvisning på sykehjemmet. Ledelsen la frem brukerundersøkelsen som de tolket som positiv. 
 

• Sykefraværet i 2011 var på 15,5%, noe utvalget oppfatter som høyt. 
 

• Sykehjemmet bør vurdere om det finnes midler til at presten kan være mer tilstede. 
 

• Utvalget ber sykehjemmet vurdere om det er mulig å organisere hjemmet slik at 
demente vandrere blir adskilt fra de andre. 

 
• Standarden på medisinhåndteringen virket å være god. 

 
• Sansehagen gjorde et meget positivt inntrykk og noe lignende bør vurderes ved andre 

sykehjem. 
 

• Det virket å være et større potensiale i å få pasientene ut på tur enn det som var i 
rutinene. 

 
Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk: 

• Bruken av dobbeltrom 
• Ernæring 
• Ventilasjon og luftkvalitet. 

 
Tilsvar fra sykehjemsetaten: 
 
I rapporten oppgis det at sykefraværet i 2011 var på 15,5%: 
I følge tall fra Bekkelagshjemmet er det riktige tallet 9,66%. Det bekreftes at sykefraværet er 
ytterligere redusert, og i 2.tertial 2012 var det på 7,47%. 
 
Sykehjemmet bes vurdere om det finnes midler til at presten kan være mer tilstede: 
Bekkelagshjemmet har bymisjonsprest i 25% stilling. I tillegg har de prest fra Bekkelaget 
menighet tre ganger pr måned. Denne dekningsgraden anses å dekke behovet nå. 
 
Utvalget ber sykehjemmet vurdere om det er mulig å organisere sykehjemmet slik at 
demente vandrere blir adskilt fra andre: 
Mer enn 80% av inneliggende pasienter i norske sykehjem pr i dag har en eller annen form for 
demens. Det er derfor viktig at disse gis et godt og forsvarlig tilbud i ordinære avdelinger, og at 
plasser i egne enheter er forbeholdt pasienter med ekstra behov for oppfølging ut over det som 
kan gis i en ordinær avdeling. 
 
 
Sykehjemmets tilbud for å få pasientene ut på tur: 
Sykehjemmet har stort fokus på dette, og har mange organiserte tilbud til pasientene slik at de 
kan komme ut på tur. Erfaringsmessig opplever en del av pasientene at disse turene kan bli 
anstrengende, og de vegrer seg da for å delta. Sykehjemmet forsøker derfor å tilrettelegge for 
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tur i eget nærmiljø, slik at flere pasienter kan delta i forhold til ønske, behov og dagsform. 
Dette fører til at turene kan arrangeres mer spontant, og at pasientene kan oppleve større grad 
av medvirkning i det daglige. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Vurdering  
Det er bydelsdirektørens oppfatning at bydelens sykehjemsbeboere skal ha et tilbud om turer ut 
av institusjonen. Dette er også nedfelt i Verdighetsgarantien. I forhold til demente vandrere så 
vil det være demente brukere på ordinære avdelinger, men så lenge det fungerer bra og bruker 
har et tilstrekkelig tilbud så kan bruker være på ordinær avdeling. Ved endringer som medfører 
at det ikke blir forsvarlig å ha en bruker boende på ordinær avdeling vil bydelen utrede saken 
og vedta et høyere omsorgsnivå. Det er likevel viktig at demente brukere som kan være på 
ordinære avdelinger får ha opphold der, dette da det er en stor inngripen i en brukers liv å bli 
plassert på en skjermet avdeling med låste dører. Brukers autonomi skal ivaretas så langt det er 
forsvarlig. I forhold til prestedekning på institusjonen fremstår det som tilstrekkelig dekket pr i 
dag.  
Bydelsdirektøren anser sykefraværet på institusjonen til å være sykehjemsetatens ansvar, og 
oppfølgingen av dette ligger utenfor bydelens ansvarsområde. Det er dog viktig at 
fraværstallene bydelen får presentert er korrekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 17.10.2012 
 
 
Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 79/12    Tilsynsrapport ved Nordseterhjemmet 21.5.2012 - 
anmeldt tilsyn  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.10.12 126/12  
Eldrerådet 05.11.12 79/12  
Rådet for funksjonshemmede 05.11.12 81/12  
Helse- og sosialkomite 05.11.12 79/12  
Bydelsutvalget 15.11.12  
 
 
 
TILSYNSRAPPORT VED NORDSETERHJEMMET 21.5.2012 - ANMELDT TILSYN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 21.05.2012 til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1: Rapport etter anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 21.05.2012 mottatt 20.08.2012 
2: Tilsvar fra sykehjemsetaten, mottatt 28.09.2012 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
21.05.2012 var tilsynsutvalg 1 på anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Rapporten fra 21.05.2012 kom til bydelens postmottak 20.08.2012 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det ble 21.05.2012 avholdt et anmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet. 
 
Sammendrag 
Utvalget hadde først en samtale med ledelsen før det fikk en omvisning på sykehjemmet. 
Utvalget fikk se den nye kantinen, som for øvrig ikke var i bruk. 
Utvalget fikk se de 4 dobbeltrommene. Ledelsen fikk opplyst at ingen av pasientene ønsker å 
bo i dobbeltrom. 
Sykehjemmet har et forsøksprosjekt med SMART-skjermer på beboerrommene. 
 
Utvalget fikk opplyst at pasientene kom seg ofte ut på tur, men Nordseterhjemmet bør kunne 
søke om flere takheiser pga HMS for de ansatte. Sykehjemmet har et flott trimrom, men 
utvalget foreslo at det innføres trim for de ansatte ift styrke rygg, armmuskler m.m. for å 
forebygge belastningslidelser. 
På sikt kan det være mulig å flytte røykerommet. 
 
Institusjonen kan gjerne lage et rom med gamle møbler m.m lignende det de har på 
Bekkelagshjemmet. Den store stua kan med enkle midler gjøres koseligere. 
Dobbeltrommene bør kunne få en fast delevegg. Dette vil lydisolere bedre og gi mer privatliv. 
 
Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk:  

• Bruken av dobbeltrom 
• Ernæring 
• Ventilasjon og luftkvalitet 

 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Vurdering  
Det er bydelsdirektørens oppfatning at kun de som ønsker det skal bo på dobbeltrom. Ved 
tildeling av sykehjemsplass må det tilstrebes at brukerne får enerom, og om det ikke er mulig 
med en gang, så raskt som mulig. 
Det er flott at brukerne ofte får dratt på tur, og det bør videre gjøres investeringer i takheiser for 
å ivareta de ansatte og gjøre det lettere for brukerne å komme seg ut på tur.  
Røykerommet bør flyttes slik at det ikke er til sjenanse for de ikkerøkende beboerne. 
Tiltak med å lage et rom med gamle møbler imøteses da det er trivselsskapende. Skillevegger 
på dobbeltrommene er en nødvendighet, og bydelsdirektøren stiller seg undrende til at dette 
ikke er innkjøpt da det har vært beboere på dobbeltrom i mange år. 
 
 
Oslo, 17.10.2012 
 
Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 80/12    Tilsynsrapport ved Ryenhjemmet 27.8.2012- uanmeldt 
tilsyn  

 
Arkivsak: 200501059 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.10.12 128/12  
Eldrerådet 05.11.12 80/12  
Rådet for funksjonshemmede 05.11.12 82/12  
Helse- og sosialkomite 05.11.12 80/12  
Bydelsutvalget 15.11.12  
 
 
 
TILSYNSRAPPORT VED RYENHJEMMET 27.8.2012- UANMELDT TILSYN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 27.08.2012 til orientering 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1: Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 27.08.2012, mottatt 27.08.2012 
2: Tilsvar fra sykehjemsetaten, mottatt 03.10.2012 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
27.08.2012 var tilsynsutvalg 3 på uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 
 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Rapporten fra 27.08.2012 kom til bydelens postmottak 27.08.2012. 
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Tilsvaret fra sykehjemsetaten kom til bydelens postmottak den 03.10.2012 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det ble den 27.08.2012 avholdt et uanmeldt tilsyn på Ryenhjemmet. 
 
Sammendrag 
Tilsynsutvalget foretok et uanmeldt tilsyn på grunnlag av brev fra en pårørende. I brevet 
påpekte pårørende til en bruker bekymring rundt flere forhold ved skjermet enhet. 
Tilsynsutvalget foretok undersøkelser i forhold til følgende forhold: 

• Bemanning 
• Sykefravær 
• Rommene 
• Hygieniske forhold rundt dusj/toalett 
• Låste dører 
• Spising 
• Informasjon om tilsynsutvalg og helse og sosialombud 

 
Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk: 

• Skjerping av rutinene når det gjelder låsing av medisinrom på postene. 
• Skjerpe viktigheten av at ingen kan vandre rundt på postene uten å bli kontaktet av de 

ansatte for å klargjøre ærendet. 
• Alternativ for å få avsluttet det å benytte badet på post 5 som lager. 
• Bemannings-/vaktplan. 
• Sykefraværsoversikt, fordelt på den enkelte post. 
• Arbeidsmiljøundersøkelse, tidspunkt foretatt og resultat. 
• Aktivitetstilbud på den enkelte post, og ikke minst en oversikt for gjennomførte 

aktiviteter. 
• Hvordan funksjonstrening legges opp for den enkelte pasient. 
• Rutiner for rydding på oppslagstavler på den enkelte post og sørge for at relevant 

informasjon forefinnes på oppslagstavlene. 
• Hvordan og hvilken informasjon gis til pasienter/pårørende før og etter innleggelse. 
• Fortsatt fokus på brannsikkerhet og de låste dørene på skjermet avdeling. 
• Utarbeidelse av en plan for avvikling av dobbeltrom ved sykehjemmet. 

 
Sykehjemsetatens tilsvar: 

• Se vedlegg 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
 
Vurdering  
Det er bydelsdirektørens vurdering at personellmessige forhold skal ivaretas av 
sykehjemsetaten som har driftsansvar. Det er betryggende at tilsynsutvalget ser helheten og at 
det etterspørres dokumentasjon på nevnte forhold. Bydelsdirektøren er av den oppfatning at 
også forhold rundt pleie og omsorg og funksjonstrening ivaretas i tråd med gjeldende lovverk 
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og gjeldende pleiefaktor. Det er også i tråd med verdighetsgarantien at brukerne har et 
aktivitetstilbud og at dette gir mulighet til turer ut og hygge sammen med andre beboere. I 
forhold til brannsikkerhet og generell kontroll av hvem som er på besøk i institusjonen så er 
dette også et klart ansvar for institusjonen. Det er også viktig i forhold til hver enkelte brukers 
trygghet at institusjonen har rutiner i forhold til dette. Bydelsdirektøren anser også 
oppslagstavlen og informasjon fra de ansatte som viktig for samspillet mellom institusjon og 
bruker/pårørende. 
 
Bemannings- /vaktplan er ikke vedlegg i det vi anser det som unntatt offentligheten. Om det er 
ønskelig kan disse sees i administrasjonen 
 
 
 
 
Oslo, 21.10.2012 
 
 
Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 81/12    Årsmelding og regnskap fra Simensbråten - Ekeberg 
seniorsenter for 2011  

 
Arkivsak: 200400155 
Arkivkode: 332 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.10.12 125/12  
Eldrerådet 05.11.12 81/12  
Rådet for funksjonshemmede 05.11.12 83/12  
Helse- og sosialkomite 05.11.12 81/12  
Bydelsutvalget 15.11.12  
 
 
 
ÅRSMELDING OG REGNSKAP FRA SIMENSBRÅTEN - EKEBERG 
SENIORSENTER FOR 2011  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektørens forlag til vedtak tas til orientering. 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
- Årsmelding og årsregnskap for Simensbråten – Ekeberg seniorsenter for 2012 
 
 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
Simensbråten – Ekeberg seniorsenter har lagt fram sin årsmelding og sitt regnskap for 2011. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
 

   17

http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/HOS/2012/2012_11_05/sak_081_12_vedlegg_01.pdf


 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Simensbråten – Ekeberg seniorsenter har levert årsmelding og sitt regnskap for 2011. 
Årsmeldingen er en oppsummering av driften ved seniorsenteret for 2011. 
 
Sammendrag 
Bydelen har mottatt regnskap og årsmelding fra Simensbråten – Ekeberg seniorsenter for 2011. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Simensbråten – Ekeberg seniorsenter mottok i 2011 en driftsstøtte fra bydelen på kr. 
1 363 424,- 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Vurdering  
Simensbråten – Ekeberg seniorsenter ble åpent i 1989. Ut fra et folkehelseperspektiv bidrar 
seniorsenteret til å legge forholdene til rette for at eldre søker fellesskap fremfor passivitet og 
ensomhet. Antall frivillige har vært relativt stabilt på ca. 50, men som de andre sentrene 
opplever også Simensbråten – Ekeberg seniorsenter at rekruttering av frivillige er blitt mer 
krevende. Senteret har en brukergruppe på i underkant av 500.  
 
 
 
 
Oslo, 12.10.2012. 
 
 
 
  
Tove Heggen Larsen/s/                                                  Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                                enhetsleder 
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