
PROTOKOLL 5/2014 

PROTOKOLL FRA MØTE I VESTRE AKER ELDRERÅD 
Torsdag 28. august 2014 KL. 10.30 – 12.00 

RØA ELDRESENTER, VÆKERØVEIEN 207 
Faste medlemmer til stede: Per W. Jensen, Randi Arstal, Trygve Gjertsen, Wenche Wangen, Turid Gro Stenwig 

Forfall: - 

Vara: - 

 

Varamedlemmer til stede:  

Anne-Wenche Ore 

 

I tillegg møtte: 

Per Overrein, Leder av Bydel Sagene Eldreråd 

Berit Nilsen, Sekretær 

 

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 
22/2014 PROTOKOLL FRA MØTE 12. JUNI 2014. 

Protokollen fra møtet 12. juni 2014 ble godkjent uten merknader. 

 

23/2014 BYDELSDIREKTØRENS DRIFTSORIENTERING TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 19. JUNI 2014 

Fordi bydelsdirektøren ikke var til stede å kunne besvare spørsmål sender leder eventuelle spørsmål fra 

medlemmene på e-post til sekretæren slik at spm kan besvares i neste møte. 

 

24/2014 GJENNOMGANG AV SAKSKARTET FOR BYDELSUTVALGETS MØTE 4. SEPTEMBER 2014  

Leder gikk i gjennom sakskartet. Aktuelle saker ble drøftet, bl a hygieneanmerkningene i rapporten til tilsynsutvalget 

for VBS. Attendo synes å ha gjort en formidabel innsats, og lyktes med, å bedre forholdene ved Hovsetrehjemmet. 

 

25/2014 BU-SAK 139/14 FORSLAG OM NYE HUMPER OG ENDRING AV FARTSGRENSER PÅ SKOLEVEIER. INNSPILL FRA 

ELDRERÅDET TIL BYDELSUTVALGET. 

Eldrerådet støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 

 

26/2014 BU-SAK 140/14 OSTADALSVEIEN – FORSLAG TIL OMBYGGING AV HUMPER I FORBINDELSE MED 

REASFALTERING. INNSPILL FRA ELDRERÅDET TIL BYDELSUTVALGET 

Eldrerådet foreslår at humper nr. 2. og 3. (ref vedlagte kart) sett fra Sørkedalsveien gis en fartsgrense på 30 km  

pr. time. Ved de øvrige humper kan fartsgrensen være 40 km. pr. time.  

 

27/2014 ELDRERÅDET FORESLÅR VARAMEDLEM TIL TILSYNSUTVALGET FOR VINDEREN BO- OG SERVICESENTER 

ETTER TRYGVE GJERTSEN. 

Eldrerådet foreslår Nestleder Randi Arstal som ny vara til tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter. 

 



28/2014 FORSLAG TIL HVA TILSYNSUTVALGET FOR SYKEHJEM KAN TA OPP OM TANNPLEIE/MUNNHYGIENE I SINE 

TILSYNSBESØK, - INNSPILL FRA SAGENE ELDRERÅD. 

Per Overrein, leder i Bydel Sagene Eldreråd ga følgende redegjørelse for bakgrunnen for forslaget;  

 
”Tako-sentret, en avdeling på Lovisenberg sykehus, har stor kompetanse på tannpleie og er et nasjonalt senter for 

sjeldne tannsykdommer. Jeg har stilt spørsmål til Tako - sentret hva som kan være gode forslag til regler for sykehjem 

om munnstell og tannpleie for sykehjemsbeboere. Jeg lurer på om det kunne være en ide at disse punktene kunne være 

forslag til hva tilsynsutvalg for sykehjemmene kunne spørre om når de går på tilsyn? 

 

1. Rutiner for munnstell? 

Mange sykehjem har individuelle stellekort på badet ved vasken til hver beboer, er munnstellet inkludert i dette? 

(F.eks kan dette kortet inneholde informasjon om beboer har proteser som skal tas ut for å rengjøres, evt protesestell, 

evt tannpuss av egne tenner, mange pleiere synes det dessuten er lettere å bruke en elektrisk tannbørste) 

 

2. Har sykehjemmet et bevisst forhold til sukker i maten med tanke på tannhelse? (saft og kjeks/kaker) 

 

3. Har sykehjemmet rutiner for henvisning til lokal tannklinikk? Alle beboere bør til en kontroll minst 1 gang pr år, 

også viktig med muligheter for å henvise ved akutt behov. Er det et samarbeid med tannpleier på lokal tannklinikk som 

kan drive informasjonsarbeid/profylakse/ undervisning av pleiepersonell?” 

 

Vestre Aker Eldreråd drøftet innspillet fra Sagene Eldreråd og synes forslaget er viktige og relevant. Eldrerådet 

anmoder BUVA om å ta initiativ til at dette saksområdet blir innarbeidet i ”instruksen” til våre lokale tilsynsutvalg. 

 

29/2014 EVENTUELT 

Leder informerte om at arbeidet med lokalt arrangement for feiring av FNs Internasjonale Eldredag er godt i gang. 

Invitasjoner er utformet og henges ut ved eldresentrene med oppfordring til påmelding. Når det gjelder økonomi, 

sliter man noe, det er rettet flere forespørsler til organisasjoner og man forventer positive svar på henvendelsene. 

Frivillighetssentralen er også anmodet om støtte med frivillige som kan kjøre til arrangementet, - blant annet ønsker 

man å benytte frivillighetsbussen. 

 

30/2014 HØRING: UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM TILRETTELAGT TRANSPORT FOR PERSONER MED 

FORFLYTNINGSVANSKER. 

Eldrerådet drøftet ”Utkast til ny forskrift” slik den nå foreligger og viser til tidligere uttalelse i sakens anledning. 

 

 

 

Per W. Jensen 

leder 


