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Sak 72/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 
Sak 73/13 «Bydelsdirektørens 10 minutter»  
 Bydelsdirektøren benyttet anledningen til å informere om Husbankes støtteordning 

for installering av heis for sameier og borettslag. Det kan gis støtte til prosjektering 
og inntil 50 prosent av kostnadene for installering av heis. I tillegg til denne 
ordningen kan NAV innvilge trappeheis etter individuell vurdering. Seniorrådets 
medlemmer oppfordres til å bidra med å gjøre ordningene bedre kjent. Nærmere 
beskrivelse av ordningene er vedlagt referatet.  
  

 
Sak 74/13 Orientering om besøket til Almas hus 23. oktober  

Hans Høegh Henrichsen, Astrid Hilde, Turi W. Ljungqvist og Ellen Irene Måsøval 
deltok på omvisningen i Almas hus hvor de ble gitt orientering og omvisning av 
hjelpemidler i visningsleilighet. Løsningene virket gode og interessante, men det 
ble konstatert med beklagelse at altfor mange av de moderne hjelpemidler var så 
avanserte at det enda ikke fantes noe «mottagerapparat» for signalene, som gjør at 
løsningene kan settes ut i praktisk bruk. Omvisningen ga et spennende innblikk i de 
muligheter som i fremtiden kan gjøre livet enklere og tryggere for eldre. 
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Sak 75/13 Oppsummering av temadag for sykehjem med bydelseldrerådene   
Seniorrådet setter pris på at det nå var kommet en skriftlig oppsummering fra møtet. 
Rådet merker seg at temaet «personal og kompetanse» står først av viktige punkter, 
og at Seniorrådets initiativ om innføring av vandelsattest for ansatte er nedfelt. I 
forlengelsen av dette ble Seniorrådets misnøye med at Sykehjemsetaten unnlater å 
kommentere forhold i tilsynsutvalgenes rapporter, igjen bemerket.  

 
Sak 76/13 Orientering fra møtet i Det sentrale eldreråd 30. oktober   

Leder orienterte kort fra møtet hvor Samhandlingsarena Aker ble trukket frem. 
Seniorrådet mener dette er et lite kjent, og at informasjon bør ut både til publikum, 
legestand og politikere i langt større grad.  
 

Sak 77/13 Orientering fra seminar om bydelenes tilsynsansvar 
Seniorrådets leder orienterte fra seminaret (organisert av Kommunerevisjonen) 
supplert av Elenor Holter som også deltok under siste del av seminaret, I store trekk 
syntes seminaret å være bortkastet tid, bortsett fra Høyres BU-leder i Vestre Aker 
som holdt et flammende innlegg i favør av nedleggelse av Sykehjemsetaten.     
I forlengelsen av redegjørelsen etterlyste Seniorrådet rapporter fra sykehjemmenes 
driftsstyrer. Bydelen vil undersøke saken.  

 
Sak 78/13 Private institusjoner – regnskap 2012 – orientering om vedtak  

Tatt til orientering. Seniorrådet gleder seg over de gode resultatene som ble 
oppnådd ved Majorstuen og Frogner seniorsentre, men konstaterer samtidig med en 
viss uro at seniorsentrene har økt sine matpriser  

 
Sak 79/13 Endring i forskrift av åpningstider   

Tatt til orientering.  
 

 
Sak 80/13 Møteplan 2014   

Tatt til orientering med forbehold om at det gjøres endringer i bydelsutvalgets møte 
19. november.   

 
 
Sak 81/13 Frognerhjemmet – rapport fra tilsynsbesøk august 2013 

Tatt til orientering.  
 
 
Eventuelt:  Det ble stilt spørsmål om bydelens tilbud til psykisk syke. Under følger kopi av e-
posten bydelsdirektøren har sendt arbeidsutvalget.  
 
«Aftenpostens Oslobilag har et leserinnlegg i dag undertegnet av Hege Guerch. Hun hevder at 
mange brukere har mistet tilbud i høst som følge av sparetiltak i bydelen. Hun refererer i siste 
avsnitt til en god venn som har mistet sitt tilbud om hjemmebesøk av psykisk helsearbeider. 
 
Det kan opplyses følgende: 
 
Bydelen har ikke gjennomført kutt eller sparetiltak knyttet til det psykiske tilbudet. 
 



 
   3 

Bydelen har 85 brukere med vedtak om psykiske helsetjenester.  
Med jevne mellomrom foretas revurderinger av det enkelte vedtak. Dette vil være basert på 
hvorvidt brukeren nyttiggjør seg tjenesten, og om vedkommende bør få et annet tilbud. I tillegg vil 
en helhetlig vurdering av samlede tjenester inklusive tilbud fra 2.linjen på Vinderen inngå i 
vurderingen. 
 
Brukeren, som er omtalt i leserinnlegget, er godt kjent av tjenesten og har vært bruker i flere år. 
Han har p.t. en klage til behandling utløst av endring i tjenesteinnhold. Klagebehandlingen følger 
reglene i særlovgivningen.» 
 
 
Knut Erik Jørgensen tok opp kvalitet og innhold i dagsentrene. Seniorrådet vil følge saken videre.  
 
 

       
       
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 


