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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Turi Wang Ljungqvist, nestleder 
Jarle Martin Wahl 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde 
Kjell Jon Karlsen 
Pål Nordenborg 

For øvrig møtte: Ellen Irene Måsøval 
Forfall: Rannveig Dahl 
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: BU-salen, Sommerrogaten 1,  

1. etasje 
Møtetid: Tirsdag 17. september kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 22. oktober kl. 10.00 i Frognersalen 

  
 
 
Sak 54/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 
Sak 55/13 Bydelsdirektørens 10 minutter 
 Bydelsdirektøren orienterte om følgende saker:  

- fremdriften mht sikkerhet på NAV-kontorene 
- nedgang i sykefravær i bydelen. 
Seniorrådet kunne ellers gi positive tilbakemeldinger på bestillerkontorets 
informasjonsmøte hos Venner i Vest. Kvalitetsutvikling i hjemmetjenestene vil 
være tema for senere møter.   
 

Sak 56/13 Rapport fra temamøte om sykehjem i Det sentrale Eldreråd  
Seniorrådets leder refererte fra møtet i Rådhuset den 29. august. Med unntak av 
Vestre Aker, var alle bydelers seniorråd representert i møtet. Møtet ble oppgitt å 
være første møte i en serie hvor sykehjem vil være tema. Det ble denne gang 
konsentrert om kartlegging av sykehjemmenes arbeidsområder og områder der 
antall klager er høyt. Frogner, Vestre Aker og Ullern Seniorråds prioriterte saker 
var oppe, og Seniorrådet ser frem til rask oppfølging av disse fremover. Seniorrådet 
etterlyste ellers Det sentrale Eldreråds referat fra møtet. Sekretær følger opp dette 
med Det sentrale eldreråd.  
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Sak 57/13 Frivillighetsmidler 2013 
Tatt til orientering.  

 
 
Sak 58/13 Brukervalg praktisk bistand – august  
 Tatt til orientering.   

 
 
Sak 59/13 Brukervalg hjemmesykepleie – august  

Tatt til orientering.   
 

 
Sak 60/13 Influensavaksinasjon 22. oktober  

Det ble orientert om årets influensavaksinasjonsdag tirsdag 22. oktober i 
Sommerrogt. 1, 1. etasje kl. 10-14. Vaksinen vil koste kr 100,- 

 
 
Sak 61/13 Utsikt Sæterhytten - status 

Seniorrådet følger saken videre, og venter med interesse på tilbakemelding fra den 
kommende befaringen senere i høst.  

 
 
Sak 62/13 Økonomiprognose 

Seniorrådets leder informerte om at bydelen per d.d. ligger an til å gå ut i balanse. 
 
Eventuelt:  
 
Uranienborgdagene  
Det ble referert fra programmet for de årlige Uranienborgdagene 23. – 26. september.  
Programmet er åpent for beboere, pårørende, ansatte og venner av huset. Seniorrådets medlemmer 
ble oppfordret til å delta. 
 
Åpen dag om demens i Oslo 23. september 
Program for dagen ble omdelt 
 
Besøk til Almas hus 23. oktober.  
Almas Hus er en spesialinnredet avdeling ved Akers sykehus som er innredet som et vanlig hjem 
og viser hvordan eldre med kognitiv svikt kan få en enklere hverdag når omgivelsene er 
tilrettelagt. Almas hus viser også hvordan velferdsteknologi kan brukes som støtte i hverdagen, 
enten man bor i eget hjem eller på institusjon. Avdelingen har vakt stor både nasjonal og 
internasjonal interesse.  
 
Seniorrådet har nå fått en spesiell anledning til å gjøre et studiebesøk ved Almas Hus onsdag  
23. oktober kl. 13- 14.30. Invitasjonen er begrenset til høyst 15 deltagere. 
 
Det kreves her påmelding og alle Seniorrådets medlemmer og varamedlemmer bes gi beskjed til 
sekretær senest innen torsdag 19. september om hvorvidt de har anledning til å delta, eller ikke 
(telefon 23 42 49 08, e-post brynhild.vestad@bfr.oslo.kommune.no). 
  
Det vil bli ordnet med felles transport fra Sommerrogaten til Akers sykehus og tilbake for 
deltagerne. 
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Markering av eldredagen i Oslo rådhus 1. oktober  
Alle seniorrådets medlemmer og varamedlemmer er påmeldt arrangementet fra 14.00 – 15.15.  
Medlemmer og varamedlemmer som ikke skulle ha anledning til å delta, bes melde fra til 
sekretær. 
 
«TRYGG hjemme»  
Brosjyren fra Brann- og redningsetaten, Politiet og Hafslund ble omdelt.  
 
 
Møtet hevet kl. 11.55 
 

       
       
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 


