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Tilstede:

Sak 19/14

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte
Godkjent

Sak 20/14

«Bydelsdirektørens 10 minutter»
Bydelsdirektøren tok utgangspunkt i programmet med Det sentrale eldreråd 10.
april, og orienterte om bydelens tilbud innen demensomsorg og dagrehabilitering
med særlig vekt på prosjekt besøksvenn samt «Oscar» og utviklingen av
aktivitetene der. Presentasjoner ble omdelt.

Sak 21/14

Klage- og avvikssystemet v/ kvalitetskonsulent Ingvild Haugen
Haugen orienterte om komponentene i bydelens kvalitetssystem. Sentralt i dette er
kommunens etiske regler, HMS-systemet (vold og trusler), rutiner og prosedyrer
som beskriver hvordan klager og avvik skal håndteres. Det holdes ukentlige møter i
kvalitetsutvalget mellom bestillerkontor og hjemmetjenestene. Haugen pekte på
viktigheten av å melde fra ved avvik, da dette er viktig informasjon for å kunne
forbedre tjenestene.

Sak 22/14

Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenester med kommentarer
(omdeles i møtet)
Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 23/14

Tilsynsrapport Frognerhjemmet 4.11.2013 / svar fra SYE
Saken ble tatt til orientering.
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Sak 24/14

Møte med bydelseldrerådet 10. april – ny representant fra Frogner seniorråd
Ellen Irene Måsøval ble enstemmig valgt stil å stille for Elenor W. Holter.

Sak 25/14

Driftsstyrene ved kommunale sykehjem – videreføring
Seniorrådet tar til orientering av driftsstyrene fortsetter sin virksomhet ut over
prøveperioden i påvente av Bystyrets behandling av saken.

Sak 26/14

Navnsetting av plass mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt
nasjonalmuseum – nedsetting av arbeidsgruppe
Tatt til orientering.

Sak 27/14

Navnsetting av holdeplass i Bogstadveien
Seniorrådets vedtok å gå inn for å navngi holdeplassen «Balkeby» med 4 stemmer,
mot 3 stemmer som gikk inn for å gi holdeplassen navnet «Bogstadveien».
Seniorrådets vedtak er videreformidlet av sekretær. Det gjøres oppmerksom på at
det også er mulig å stemme individuelt.

Sak 28/14

Filipstad – forslag om småbåthavn og cruisekai – anmodning om uttalelse
Seniorrådet diskuterte saken og det var enighet om at behovet for gjestehavn burde
ivaretas.

Sak 29/14

Brukervalg praktisk bistand – februar
Tatt til orientering

Sak 30/14

Brukervalg hjemmesykepleie – februar
Tatt til orientering

Eventuelt:
Elenor W. Holter informerte om positiv opplevelse i møte med bydelens bestillerkontor, og om et
godt pårørendemøte ved MABO.
Turi Ljungqvist orienterte fra konferansen «Verdig eldreomsorg» og samling om
velferdsteknologi på Engelsborg ressurssenter som hun hadde deltatt på.

Hans Høegh Henrichsen
leder

Brynhild Vestad
sekretær

