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PROTOKOLL 6/10 
 

Protokoll fra møte i Eldrerådet i Bydel Grünerløkka 18.oktober 2010 kl. 09.30 – 11.30 ved 
Grünerløkka seniorsenter, Thorvald Meyersgate 38. 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.  
 
Opprop 
Til stede: Brit Holm (Engelsborg eldresenter) leder, Bjørn Armand Støa (Grünerløkka 
seniorsenter), Odd Arild Guneriussen (Engelsborg eldresenter), Kari Moen (Sinsen 
eldresenter), Anne Lovise Næss (Sinsen eldresenter), Gerd Johanne Brøntorp (Grünerløkka 
seniorsenter), Jens Lange (bydelsutvalgets representant).  
 
Til stede av varamedlemmer: Inga Hyrve (Engelsborg eldresenter), Jenny Dagmar Buseth 
(Grünerløkka eldresenter), Unni Sæves (Grünerløkka eldresenter).  
 
Fra administrasjonen møtte: Jorunn Botten, sekretær for eldrerådet.  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen enstemmig godkjent.  
 
Godkjenning av sakskart 
 
Informasjon 
Informasjon fra Mette Larsen, daglig leder ved Grünerløkka seniorsenter:  
Mette fortalte at de tre eldresentrene i bydelen har ulike profiler, og samarbeider godt. Brukere 
av Grünerløkka seniorsenter kan deles inn i 3 ulike brukergrupper: seniorer, mennesker med 
psykisk lidelse og mennesker med minoritetsbakgrunn.  
Snittalderen er 70 år, og ved siste tertialrapportering hadde senteret registrert 560 brukere og de 
har en høy andel av mannlige brukere. Per dagens dato er det registrert 48 aktive frivillige, 
hvorav 6 har minoritetsbakgrunn.  
Seniorsenteret har egen kokk og serverer alltid hjemmelaget middag, de har også 
skjenkebevilling for øl og vin.  
Eldrerådets medlemmer fikk utlevert senterets aktivitetsbrosjyre. Mette fremhevet nye 
aktiviteter som: Qigong, ukentlig tilbud om massasje og Rockering trim.  Ellers har senteret en 
fin hage i bakgården.  
 
Informasjon fra BU- representant Jens Lange, bydelsutvalgets møte 28. oktober 2010:  
Jens Lange informerte om følgende saker:  

• BU sak 111/10 Tertialrapportering per 2. tertial 2010. 
• BU sak 112/10 Økonomirapportering per 31.08.10. 
• BU sak 114/10 Evaluering av strategisk plan.  

 
 
 



 
 

Eldrerådet har følgende kommentar til BU sak 114/10 evaluering av strategisk plan:  
Eldrerådet mener setningen ”Med forventet reduksjon i antallet eldre, må tilbudet trappes ned, 
spesielt gjelder dette for antall sykehjemsplasser” i strategisk plan punkt 3.4 er en tekstmessig 
feil, og henviser til Befolkningsprognose 2008- 2015 hvor tabellen viser at gruppen eldre 67-79 
år har en nettoøkning. Eldrerådet foreslår derfor at tredje setning i punkt 3.4 spesifiseres.   
 
 
Eventuelt 
Overmedisinering av beboere på sykehjem  
Bjørn Støa henviser til en reportasje som viser at 4 av 5 beboere på sykehjem er 
overmedisinert.  
Eldrerådet ber administrasjonen være oppmerksom på saken og følge opp tema i de kanaler 
som bydelen har myndighet over.  
 
Ønske om å få papirer tilsendt per e-post  
Anne Lovise Næss foreslår at innkalling og sakspapirer blir sendt per e-post.  
Eldrerådet konkluderer med at innkallinger og sakspapirer fortsatt skal sendes per post i tillegg 
til e-post for de medlemmer som har det.  
 
Klage på syketransport 
Gerd Brøntrop ønsker at Eldrerådet skal sende en generell klage angående syketransport. Jens 
Lange vil undersøke saken. Saken tas opp ved neste møte.  
 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 18 /10 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 8. SEPTEMBER 2010 
 
Vedtak: 
Protokoll enstemmig godkjent med følgende korrigering:  
1). Jenny Dagmar Buseth (Grünerløkka eldresenter) og Unni Sæves (Grünerløkka eldresenter) 
møtte i stedet for Bjørn Armand Støa (Grünerløkka seniorsenter) og Gerd Johanne Brøntorp 
(Grünerløkka seniorsenter).   
2) Under punkt eventuelt side 1 endres …Eldrerådet ved  leder Britt Holm.. til Eldrerådet ved  
leder Brit Holm.  
 
 
SAK 19/10 SAK 19/10 TILSYNSRAPPORT 2/10 FRA TILSYNSBESØK PÅ PAULUS 
SYKEHJEM  
Saksnummer 200900092-89  
 
Vedtak:  
Tilsynsrapporten tatt til orientering. 
 
SAK 20/10 TILSYNSRAPPORT 2/10 FRA TILSYNSBESØK PÅ GRÜNERLØKKA 
SYKEHJEM  
Saksnummer. 20090092-90  
 
Vedtak:  
Tilsynsrapporten tatt til orientering.  
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SAK 21/10 BRUKERRÅD I RODELØKKA OMSORG +   
Saksnummer 200801594  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Eldrerådet oppnevner en representant til å delta i brukerrådet i Rodeløkka Omsorg +  
 
 
Vedtak: 
Eldrerådet oppnevner Anne Lovise Næss som representant og Brit Holm som vararepresentant 
for brukerrådet i Rodeløkka Omsorg +.  
 
 
 
SAK 22/10 UNIVERSELL UTFORMING - BYDELENS HANDLINGSPLAN 2009-2011- 
EVALUERING  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Evaluering av bydelens handlingsplan for universell utforming tas til etterretning 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.   
 
 
Oslo 19. oktober 2010 
 
 
 
Jorunn Botten  
sekretær 
Eldrerådet 
Bydel Grünerløkka.  
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