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Bakgrunn: Siden forrige møte 18. nov. 2013 har OVRK og SIW blitt enige om samarbeide for å
gjennomføre sitt lokale prosjekt ”Turkameratene”. OVRK tar på seg det økonomiske ansvar og
DISKUSJON
OVRK og SIW vil sammen bemanne prosjektet for å gjennomføre oppgavene i praksis. Det er nå
behov for å finne frem til en struktur og et opplegg for oppstart og fremdrift av prosjektet.
Frognerhjemmet har følgende faste tider: Frokost kl 0900, Lunch kl 1230, Middag kl 1600. Av totalt 53 beboere er det ca
20 som det vil være aktuelt å ta med på turer. Videre er det noen av innepasientene som er aktuelle for samtaler. I tillegg
har hjemmet ca 10 daghjemsplasser hvor brukernes deltagelse varierer fra 1 dag i uken til hver dag, avhengig av deres
helsetilstand som blir vurdert av kommunen ved godkjennelse av tilgang. En fulltids daghjemsplass koster kommunen kr
100.000 mens en fulltids beboerplass koster kr 600.000 pr år. Det er derfor betydelig sparing for kommunen å legge til
rette for dagbrukere som bor hjemme men som ellers ikke er i stand til å klare seg selv. Noen av disse dagbrukerne har
behov for hjelp til forskjellige ting når de ikke er på Frognerhjemmet, for eksempel komme seg til øyenlege.
Mange av beboerne/ brukerne har kort for TT-drosje, dvs de betaler kun kr 45,- for en taxitur innen Oslo med biler fra
Oslo Taxi. Dette er det greit å benytte seg av.
Frognerhjemmet har resepsjonsvakt og alle henvendelser kan skje dit, tel 23131700 Grethe. Daglig leder kan også
kontaktes på tel 23131791 Arnulf Myklebust.
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Det er ønskelig at turkamerater på individuell basis besøker hjemmet for å bli kjent med
beboerne og brukerne (våre gjester !). Dette kan skje når som helst.
Grethe/ Arnulf vil sammen med hjemmets avdelinger bestemme hvilke beboere/ bruk ere
(gjester) som skal besøkes. Etter hvert kan det tenkes at de enkelte turkamerater
knyttes opp mot bestemte beboere dersom ønskelig.
Den beste besøkstiden/ turtiden vil være mellom kl 1100 og kl 1530.
Dersom det oppstår situasjoner på tur som krever lege, ringer man 113 og
Frognerhjemmets resepsjon
TT-drosje bestilles på telefon 02323 (Oslo Taxi) og man opplyser om TT -kort. Dersom
nær holdeplass går man direkte dit.
OVRK/SIW vil lave en liste over turkamerater med navn og telefonnummer og gi denne
til Frognerhjemmet.
Turkamarater henvender seg til Frognerhjemmet på individuell basis . Si fra 2 dager på
forhånd til resepsjonen/ Grethe tel 23131700. Referer til listen over Turkamerater.
Grethe i resepsjonen vil følge opp listen over Turkamerater som henvender seg og
hvilke beboere/brukere de er sammen med.
Turkamerater kan parkere langs veien ved plassen foran Schafteløkken (ikke inne på
plassen). Det er også 1 parkeringsplass innerst til høyre ved inngangen, innkjøring fra
Solheimsgaten.
Turkamerater betaler alle kontantutlegg som reise, servering etc for sine gjester og seg
selv. Alle utlegg vil bli refundert av OVRK mot kvitteringer.
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