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Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 
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Møtetid: Mandag 11. mars 2013 kl 10:00  
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Telefon: 23 42 49 11 
Neste møte: Tirsdag 23. april 
  
 
 
Sak 14/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 

Bydelsdirektør møtte i begynnelsen av møtet og orienterte om eldresentrene i 
bydelen. Av bydelens 6000 innbyggere over 67 år, er det registrert ca 3000 brukere 
av sentrene, fordelt på Bygdøy, Schafteløkken og Majorstuen seniorsenter. De tre 
seniorsentrene har et variert tilbud og mange fornøyde brukere hvilket seniorrådet 
er godt kjent med. 
 
Bydelsdirektøren orienterte om administrasjonens studietur til Nederland for å bli 
kjent med et banebrytende prosjekt som er satt i gang rettet mot demens, under 
navnet «Weesp». Under neste møte i Seniorrådet vil hun gi sine inntrykk fra 
besøket der.  
 

Sak 15/13 Orientering om møte med brukere av hjemmetjenester og pårørende 19. mars 
Inger Gude, sekretær for tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, orienterte om et 
møte som vil finne sted mandag 19. mars kl. 1330-1500 med tilsynsutvalget og 
brukerne av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Møtet vil finne sted i 
Sommerrogaten 1 i 1. etasje. 

 
Sak 16/13 Hegdehaugsveien/Bogstadveien – videreføringen av utbedringen 



 
   2 

Leder orienterte om saken. Seniorrådet vil kalle inn noen fra bymiljøetaten som kan 
komme og gi en redegjørelse vedr. gatevedlikeholdet i bydelen, med spesiell vekt 
på Hegdehaugsveien/Bogstadveien. 

 
Sak 17/13 Ruter - forslag om kollektivgater 
 Leder orienterte om saken som ble tatt til orientering. 
 
Sak 18/13 Oslo kommune - seniormelding 
 Det ble referert fra flere av seniorrådets medlemmer som hadde vært tilstede på 

oppstartkonferansen for arbeid med Byrådets bebudede seniormelding 27. februar 
på Felix konferansesenter. Leder hadde før Rådets møte sendt ut notatet ”Tid for en 
dyptgående evaluering av driften ved Oslo sykehjem?” til Seniorrådets medlemmer, 
samt til de samarbeidende nabobydelene Ullern, St. Hanshaugen og Vestre Aker. 
Det var enstemmighet om at denne saken skal følges videre. Leder oppfordret alle 
til å komme med tilbakemeldinger på notatet. 

 
Sak 19/13 Fafo-frokost 26. februar 
 Leder orienterte fra dagen. 
 
Sak 20/13 Det sentrale Eldreråd – møte 12. mars 

Tatt til orientering. Hans Høegh Henrichsen, Ellen Irene Måsøval og Kjell Jon 
Karlsen skal møte. 

 
 
  Eventuelt 

- Turi Wang Ljungqvist orienterte om ”Oslo da jeg var ung” 
- Kjell Jon Karlsen la frem et avisutklipp vedrørende en undersøkelse som er 

gjort om byens beste sykehjem. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 12:20 
 
 
      

       
       
Hans Høegh Henrichsen      Heidi Sagmo 
leder          sekretær 


