
NR 3/2014 PROTOKOLL FRA MØTE I VESTRE AKER ELDRERÅD 

Torsdag 15. mai 2014 KL. 10.30 – 12.00 

RØA ELDRESENTER, VÆKERØVEIEN 207 

Faste medlemmer til stede: Per W. Jensen, Trygve Gjertsen, Randi Arstal, Wenche Wangen, Turid Gro Stenwig 

Vara medlemmer til stede: Else Anna Holthe Møll, Anne Wenche Ore 

Sekretær: Berit Nilsen 

 

Godkjenning av innkalling og agenda 

Innkallingen og agenda ble godkjent uten merknader. 

 

Åpent kvarter 

Frammøtte vararepresentantene ble av leder oppfordret til å bruke dette kvarteret dersom de hadde saker som de 

ønsket å få drøftet i rådet.  

 

SAKSLISTE 

10/2014 Daglig leder ved Hovseterhjemmet, Geir Hansen orienterer om daglig drift ved sykehjemmet. 

Daglig leder ved Hovseterhjemmet, Geir Hansen informerte om tiltak som er satt i verk som økt kompetanse, språk 

opplæring, ernæring, legedekning, kulturelle og sosiale tiltak osv. Kvaliteten ved sykehjemmet er på god vei oppover. 

Han informerte videre om flyttingen som skal skje 1. oktober 2014 i forbindelse med rivning og bygging av nytt 

Hovseterhjem. Alle de faste beboerne skal flytte til Økern sykehjem sammen med personalet. Flytteplanene synes å 

være gode og gjennomtenkte. Eldrerådet har inntrykk av at sykehjemmet nå er veldrevet og at de nødvendige tiltak 

er iverksatt, og fungerer til pasientenes og de ansattes beste. Noe bl a sykefraværsstatistikkene også indikerer. 

 

11/2014 Protokoll fra møte 3. april 2014. 

Protokollen fra møtet 3. april 2014 ble godkjent uten merknader. 

 

12/2014 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 10. april 2014 

Bydelsdirektørens driftsinformasjon ble tatt til orientering. 

 

13/2014 Gjennomgang av sakskartet for bydelsutvalgets møte 22. mai 2014  

Leder gikk gjennom sakskartet til bydelsutvalgets neste møte 22. mai 2014.  

 

14/2014 Trafikale forhold for myke trafikanter i Vestre Aker. 

Leder gikk gjennom Bymiljøetatens svar på Eldrerådets brev av 02.04.14. som tas til orientering. 

 

15/2014 Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser – Innspill til plan 2015 – 2016. 

Eldrerådets uttalelse. Frist 20.06.2014.  

Innspill til planen sendes leder, innen 01.06.14, som samordner. Behandles igjen i Eldrerådets møte 12.06.2014.  

 

16/2014 Eventuelt 

Feiringen av Den internasjonale eldredagen lokalt i Bydel Vestre Aker er nå besluttet avviklet den 2. oktober 2014. 

Feiringen skal finne sted i lokaler (Atriet) ved Diakonhjemmet sykehus. BU har bevilget kr 9 000. Leder har henvendt 

seg til Menybutikken på Røa og har fått tilsagn om kr. 5 000 i varer eller kontanter til avviklingen av eldredagen. 

Andre donasjoner til arrangementet er stilt i utsikt, slik at man nå kan gå ut med invitasjonene. Invitasjon legges ut i 

aktivitetsprogrammene for Vinderen Seniorsenter (ansvarlig; Anne Wenche Ore) og Røa Eldresenter (ansvarlig; 

Wenche Wangen). Påmeldinger til hhv Vinderen Seniorsenter og Røa Eldresenter som koordinerer antallet. Det tas 

sikte på ca 100 gjester, til middag og underholdning, i tillegg kommer et antall pasienter fra sykehjemmene. 

 

Per W. Jensen 

Leder 


