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ÅRSBERETNING

STIFTELSEN NORDRE AASEN
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Kapellveien habiliteringssenter
Nordre Aasen Bo- og habiliteringssenter
Kapellveien barnebolig og avlastning
Nordre Aasen bo- og avlastning

Annekset, Borger Withsgt. 35
Dagavdelingen, Kapellveien 3

1. Stiftelsen
Stiftelsen Nordre Aasen ble opprettet av Støttelaget for psykisk utviklingshemmede i Oslo i 1957.
Stiftelsen består av et styre på 7 medlemmer og har egne vedtekter godkjent av Fylkesmannen i
Oslo og Akershus. Årsberetning og regnskap sendes Fylkesmannen og Brønnøysundregisteret,
organisasjonsnummer 971427396.
Stiftelsen driver 2 sentra, Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter og Kapellveien
habiliteringssenter. Begge leverer tjenester til Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål, seksjon
for nevrohabilitering- barn. Sentrene er hjemlet under Lov om Spesialisthelsetjenester.
Sentrene drifter også barnebolig- og avlastningsplasser under Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester, samt botilbud til voksne. Tilbud om bo- og avlastnings gis til bydeler i Oslo
kommune og kommuner i Akershus etter en kjøp/salg modell.
Regnskap for de enkelte driftsenheter sendes oppdragsgiverne Oslo universitetssykehus og
aktuell kommune ved forespørsel.

2. Styret
For inneværende år har følgende personer vært med i styret:
Leder

Kjell Hundven

Nestleder

Petter Tomren

Styremedlem

Stig Sætre

Styremedlem

Thor Henriksen

Styremedlem

Olav Hindal

Styremedlem/Ansattes rep. Kapellveien

Guri Tessem

Styremedlem/Ansattes rep. Nordre Aasen

Per Arnt Pedersen /Gunhild Febakke

Foreldrerepresentant

Mette Grieg

Vararepresentanter har vært:
Vara for innvalgte styrerepresentanter

Marianne Wahlstrøm

Vara for ansattes representanter

Marianne Høigaard

Sentrenes daglige ledere deltar på styremøtene.

Stiftelsens adresse:
Kyrre Greppsgate 11
0481 Oslo
Telefon: 23 05 96 00
E-post: post@nordreaasen.no
Sentrenes daglige ledelse:
Nordre Aasen habiliteringssenter og Nordre Aasen bo og avlastning:
Morten Sundby (til 01.04.15) Hilde Nilsen Wolden (fra 07.09.15)
Kapellveien habiliteringssenter og Kapellveien barnebolig og avlastning:
Turid Ommundsen

3. Forretningsførsel og revisjon
Sentrenes daglige ledere er ansvarlig for regnskapsavslutningen. Revisjon er utført av Knudsen
Revisjonsbyrå AS

4. Stiftelsens eiendommer
Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter, Kyrre Greppsgate 11, 0481 Oslo
G.nr. 79, B.nr. 59
Omfatter hovedhus og anneks. Anneks leies ut til Oslo universitetssykehus (Pith)
Kapellveien habiliteringssenter, Kapellveien 6, 0487 Oslo
G.nr. 79, B.nr. 89
Dagavdelingen, Kapellveien 3, 0487 Oslo
G.nr. 79, B.nr. 90
Sentrene disponerer 33 leiligheter i Stiftelsen Støttelagets personalboliger. Stiftelsen leier lokaler
i Aasen aktivitetshus, Hans Nielsen Hauges gate 44b.

5. Hovedaktiviteter
Nordre Aasen habiliteringssenter: Gir tilbud til barn og unge med store og sammensatte
funksjonshemminger og deres familier. Foreldre søker om bistand gjennom henvisning til
inntaksteam på seksjon for nevrohabilitering- barn, Oslo Universitetssykehus. Senteret arbeider
ut fra et helhetlig og tverrfaglig system, hvor foreldre og barn er i hovedfokus.

Senteret har følgende spesialiserte team; Spise- og ernæringsteam, kommunikasjonsteam,
motorikk og sitteteam. Senteret tilrettelegger tjenester som; kartlegging og utredning, poliklinisk
behandling, intensiv trening på dag og ekstern veiledning i bydel og barnets nærmiljø. Det gis
også kurstilbud til foreldre og bydelsansatte.
I 2015 fikk senteret 88 nye henvisninger og 232 brukere har vært i ulike tiltak.
Habiliteringssenteret hadde i 2015 en budsjettramme på Kr 10.749.000.
Måltall og aktivitetstall Nordre Aasen habiliteringssenter 2015:
Virksomhet
Ambulant veiledning
Intensiv trening/dagopphold
Poliklinisk virksomhet

Måltall
180 veiledningsbesøk
140 dager
900 konsultasjoner

Aktivitetstall
215 veiledningsbesøk
177 dager
975 konsultasjoner

Pluss/Minus
+ 35
+ 37
+ 75

Antall barn i 2015:
Antall barn henvist
Antall barn avsluttet
Antall saker under arbeid 31.12.15

88
53
246

Nordre Aasen bo og avlastning: Gir tilbud om avlastning og botilbud for barn, unge og voksne
mennesker med utviklingshemming. Bo og avlastning er hjemlet i helse- og
omsorgstjenesteloven.
I 2015 har totalt 24 barn fått tilbud om bo- og avlastning.
6 brukere (0 – 18 år) har hatt tilbud om barneboligplass på 100%, 2 inkludert skole og dagtilbud
7 brukere over 18 år har hatt er botilbud på fulltid, 5 inkludert dagtilbud
7 brukere har hatt tilbud om avlastning, tilsvarende til sammen 2,4 %plass
4 brukere hadde første halvår kun dagtilbud til de fikk barnehageplass
I tillegg til dagbarna har 4 brukere gått ut mens 2 nye har kommet inn. Det har vært utvidelser av
% plass på 4 stykker.
Ovenstående svingninger i volum gir utfordringer ved blant annet redusert forutsigbarhet i
forhold til inntektsgrunnlaget og opp og nedbemanninger for tilpasning av en effektiv drift.
På bakgrunn av økt aktivitet over tid ble det opprettet en ny avdelingslederstilling slik at en nå
har to stykker. Det er foretatt en omlegging av turnus til hyppigere arbeid på helg for
hovedvekten av store stillinger.
Kapellveien habiliteringssenter: Gir tilbud til barn og unge med gjennomgripende
utviklingsforstyrrelser som for eksempel autismespekterforstyrrelser, psykisk utviklingshemming,
spesifikke språkvansker og andre kognitive vansker. Habiliteringssenteret er hjemlet under Lov
om Spesialisthelsetjenester. Tjenestetilbudet omfatter pedagogisk og diagnostisk utredning og
testing, ambulant veiledning/oppfølging til foreldre, barnehager, skoler og andre
samarbeidspartnere, intensiv trening, kurs og foreldreveiledningsprogram i gruppe.

Habiliteringssenteret tilrettelegger individuelle tilbud for det enkelte barn, og har som oppgave å
ivareta kontinuitet og samordning gjennom samarbeid og kompetanseoverføring til foreldre og 1.
linje. Arbeidet ved habiliteringssenteret er atferdsvitenskapelig basert, med hovedforankring i
evolusjons-, utviklings- og nevropsykologi. Søknad om bistand fra habiliteringssenteret gjøres
gjennom henvisning til Seksjon for nevrohabilitering- barn, Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Habiliteringssenteret hadde i 2015 en budsjettramme på Kr. 22.323.000.

Måltall og aktivitetstall Kapellveien habiliteringssenter 2015:
Virksomhet
Ambulant veiledning
Intensiv trening/dagopphold
Poliklinisk virksomhet

Måltall
1 680 veiledningsbesøk
400 dager
810 konsultasjoner

Aktivitetstall
2 267 veiledningsbesøk
486 dager
1 025 konsultasjoner

Pluss/Minus
+ 587
+ 86
+ 215

Antall barn i 2015:
Antall barn henvist
Antall barn avsluttet
Antall barn per 31.12.15

118
92
299

Kapellveien barnebolig og avlastning: Gir tilbud om bolig og avlastning til barn og unge opp til 18
år med psykisk utviklingshemming, autisme og atferdsvansker. Virksomheten er hjemlet under
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I 2015 har driften vært stabil og noe utvidet, da
to brukere har utvidet sitt avlastningstilbud. Det er gitt boligtilbud til 3 brukere i 100% plass,
hvorav to av brukerne har 2:1 bemanning og 3 brukere som har avlastning av ulikt omfang. De
ansatte arbeider hver 3. helg, noe som reduserer bruken av deltidsansatte.
Personalpolitikk og organisering: Begge sentrene har nedfelt verdier, visjoner, målsettinger,
leder og medarbeiderkrav i sin lønns og personalpolitikk. Personalpolitikken omfatter i hovedsak
områdene rekruttering, ansettelsesvilkår, lønn, bedriftshelsetjeneste, faglig utvikling og
permisjoner.

6. Innsatsområder/utviklingsaktiviteter
Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter




Gjennomgang av bolig og avlastningsvirksomheten for å være konkurransedyktige når det
gjelder pris og kvalitet
Øke inntektene ved å etablere flere barnebolig/avlastningsplasser
Opprettelse av stilling og ansettelse av ny avdelingsleder ved bo- og avlastningsavdelingen

Kapellveien habiliteringssenter



Veiledningsprogram for foreldre i grupper
Implementering av PRT ( privotal respons treatment ) i det faglige arbeidet




Tydeligere samarbeid med bydeler og fagsentra, felles samarbeidsmøter hvert år
Faglig oppdatering, 1 fagkonsulent med oppgave som fagutvikler 30%

7. Fortsatt drift
Det har vært en økning i leveransene av spesialisthelsetjenester til OUS i 2014 og det har
vært stor etterspørsel etter de tjenestene som habiliteringssentrene tilbyr. I forhandlinger
med OUS har man nå fått 4 års avtale for videre drift fra 2015 – 2018.
Bo/barnebolig/avlastnings tilbudene har hatt utfordringer ved løpende tilpasning til
varierende driftsforutsetninger men har allikevel greid å opprettholde en stabil drift.
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av Stiftelsen til grunn ved
avleggelse av årsregnskapet.

8. Arbeidsmiljø
Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Begge sentrene har høy grad av fagkompetanse
innen sine felt, med en kreativ og dynamisk personalstab. Begge steder har
arbeidsmiljøutvalg og HMS utvalg, som har til oppgave å foreslå tiltak til forbedringer og
ivaretakelse av arbeidsmiljø. Sentrene kjøper bedriftshelsetjenester fra Stamina
bedriftshelsetjeneste.
Sykefravær
Begge sentrene er medlem av ordningen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA).
Langtidssykemeldte er under oppfølging, og man samarbeider med bedriftshelsetjenesten i
de tilfellene det er nødvendig. Det er lite korttidsfravær på sentrene.
Det har vært følgende sykefraværsprosent på de enkelte enhetene:
Kapellveien habiliteringssenter:
7,0%
Kapellveien barnebolig/avlastning:
8,1%
Nordre Aasen habiliteringssenter og administrasjon: 10,7%
Nordre Aasen bo- og avlastning:
7,0%
Internkontroll, helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det gjennomføres systematiske internkontroller og oppfølging av arbeidsmiljø. Det
utarbeides handlingsplaner og årshjul med beskrivelse av hva som skal gjennomføres. Det
avholdes regelmessige HMS/AMU og IA møter.










Tiltak i 2015
Medarbeidersamtaler
Sykefraværs oppfølging
Førstehjelps kurs
Brannkurs
Ergonomioppfølging
Legemiddelkontroll fra ekstern farmasøyt
Samarbeid med Vergegruppen A/S, håndtering av vold og trusler
Årlig tilsyn av brannanlegg, fyrkjeler, heiser, ventilasjonsanlegg, elektriske anlegg og
oljetanker





Arbeidsmiljøsamtaler, som har vært ledet av bedriftshelsetjenesten i hver avdeling.
Vernerunder, og behandling av avvik og skademeldinger.
Riskoanalyser foretas i hver avdeling, på utsatte arbeidsområder.
Likestilling og inkluderingsarbeid
Begge sentrene har stor overvekt av kvinnelige ansatte, da vårt fagområde nasjonalt sett har
en overrepresentasjon av kvinner. Sentrene vil forsøke å legge til rette for mannlige søkere i
de tilfellene hvor søkernes kvalifikasjoner og egnethet for stilling ellers er like. Ved sentrene
er det utarbeidet retningslinjer for rekrutering og inkluderingsarbeid.

9. Bemanning 2015
Kapellveien habiliteringssenter:
Kapellveien habiliteringssenter administrasjon:
Kapellveien barnebolig og avlastning:

22,5 årsverk
3,1 årsverk
20,2 årsverk

Nordre Aasen habiliteringssenter:
Nordre Aasen bo og avlastning:
Nordre Aasen administrasjon:

8,91 årsverk
82,49 årsverk
5,29 årsverk

Stiftelsen Nordre Aasen Styret

0,18 årsverk

Ovenstående viser forbrukte årsverk inklusiv sykemeldte/attførte i 2015.
Kjønnsfordeling er 81,9% kvinner og 18,1% menn

10. Bygninger og vedlikehold
Kapellveien habiliteringssenter: Utbedret lekkasje fra takterrasse. Løpende vedlikehold som
rørlegger arbeid, fornyelse/vedlikehold av gamle rør og installajon av trykkreduksjonsventil.
Når det gjelder brannforebyggende tiltak er defekt brannluke reparert. Det er overveiende
barnebolig og avlastningsenheten hvor det utføres fortløpende reparasjoner av utstyr og
innredning som ødelegges. Det kjøpt inn ny bil, 9-seter, til bruk for bolig og
avlastningsenheten.
Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter:

Det er utført oppussing av 1.etasje i hovedhuset i form av nytt gulv og maling av
dører og vegger. Av brannforebyggende tiltak er det skiftet 9 branndører i boligene.

11.Tiltak for å forbedre servicen for våre brukere
Sentrene er til enhver tid opptatt av å tilrettelegge forholdene slik at våre brukere er
fornøyd. Interne rutiner blir stadig gjennomgått med sikte på å forkorte ventetid og
iverksette tiltak underveis i prosessen. Det er utarbeidet retningslinjer for behandlingsforløp,
og avholdt samarbeidsmøter med bydeler og fagsentre. Det er også samarbeid med foreldre,
både løpende og ved foreldremøter i boligene.

12. Profilering og evaluering av våre tjenester
Sentrene har informasjonsmateriell og hjemmesider som presenterer tilbudene. I tillegg er
de ansatte gode ambassadører for virksomheten gjennom ambulant virksomhet,
undervisning på høyskoler, kurs og foredrag, både innenlands og utenlands. Det blir foretatt
brukerundersøkelse etter avsluttet behandling i habiliteringssentret på Nordre Aasen

13. Miljø og tiltak mot forurensninger
Sentrene har 4 oljetanker nedgravd på sine eiendommer. Disse blir forskriftsmessig
kontrollert. Det er startet et arbeid med sikte på utfasing og overgang til alternativ
energikilde. Papir blir sortert og kastet i papircontainere. Batterier, olje og malingrester blir
sortert og kastet på miljøstasjonen.

14. Styrets arbeid
Det er avholdt 6 ordinære styremøter og ett ekstraordinært styremøte i 2015. Det er
behandlet 49 saker. Styret har arbeidet med og behandlet ordinære økonomiske,
driftsmessige og administrative saker som:
Årsregnskap, årsberetning
Regnskap og budsjett
Vedlikehold av bygninger, forvaltning av eiendommer.
Bruk av premiefond i KLP
Søknad om støtte til prosjekt barnepalliasjon
Støtte til organisasjonen Mehayo i Tanzania
Ansettelse av ny daglig leder på Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter

15. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat av stiftelsens
virksomhet og dets stilling
Det har i 2015 ikke vært vesentlige endringer av overordnet strategisk eller strukturell
betydning. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og
gjeld, finansielle stilling og resultat.

16. Redegjørelse for årsregnskapet 2015
Stiftelsens årsregnskap viser et driftsresultat på
Finansinntekter

Kr. 276.880
Kr. 680.250

Stiftelsens årsresultat

Kr. 957.130

Avskrivninger på bygninger, vedlikehold og inventar var samlet Kr. 1. 802.062.

17.Disponering av årsresultat 2015
Årets resultat overføres til annen egenkapital.

Kjell Hundven
Styreleder

Stig Sætre
Nestleder

Olav Hindahl
Styremedlem

Guri Tessem
Styremedlem

Vedlegg: Revisjonsberetning

Mette Grieg
Styremedlem

Hilde N. Wolden
Daglig leder

Marianne Wahlstrøm
Styremedlem

Turid Ommundsen
Daglig leder

Gunhild Febakke
Styremedlem

