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Møtebok 

 
 
Utvalg: Eldrerådet 
Møtedato: 08.09.2014 
Tidspunkt: 14:30 
Møtested: Treschows hus 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Per Overrein LEDER   
Inger Johanna Svärd NESTLEDER   
Marit Tømmeraas MEDLEM   
Åsmund Johansen 2. VARAMEDLEM  Willy Østvold 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Repr 
Aud L. Krook MEDLEM  
Leif Eriksen MEDLEM  
Willy Østvold MEDLEM  
Reidun Staalesen 1. VARAMEDLEM  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Anette Nordstaa – Helse- og sosialavdelingen 
 
 
 
 
 
 
 
Møteleder: Per Overrein 
Møtesekretær: Tiffany Yijun Qiu 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 

 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
 



 - 2 - 

Følgende saker var til behandling: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.14 
4. ER 14/12 Planlegging av Eldredagen 
5. ER 14/13 Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Akerselva sykehjem 22.05.14 
6. ER 14/14 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 22.05.14 
7. ER 14/15 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 18.06.14 
8. ER 14/16 Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med 

forflytningsvansker 
9. ER 14/17 Tannpleie ved sykehjem 
10.  Orienteringssaker  

- kreftkoordinatorfunksjon, Turid Melhuus og Ragnhild Myhyrvold 
- Høringssvar - handlingsplanen for psykisk helsearbeid 
- prosjekt ”rekruttering av pensjonister til frivillig arbeid” – Liv Ragnhild 
Loven 

11.  Eventuelt 
 

 

1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer under åpent kvarter. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Inger Johanna Svärd foreslo at saken om planlegging av Eldredagen ble ført opp i sakslista. 
 
Innkalling og saksliste med nevnte tilføyelse ble deretter enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 26.05.14 

Protokoll fra møte 26.05.14 ble enstemmig godkjent. 

 

4. ER 14/12  Planlegging av Eldredagen  

Følgende poster ble satt opp på programmet for Eldredagen: 
- Kirsti Berg fra Lovisenberg sykehus: foredrag om sosiale problemer innen psykiatrien. 
- sang og musikk 
- matservering 
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5. ER 14/13  Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Akerselva 
sykehjem 22.05.14 

Eldrerådets behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Eldrerådet tilrår Helse- og sosialkomiteen å fatte følgende vedtak: 
 
Helse- og sosialkomiteen tar rapport fra gjennomført tilsyn ved Akerselva 
sykehjem den 22.05.14 til orientering.  

 

6. ER 14/14  Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 22.05.14 

Eldrerådets behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Eldrerådet tilrår Helse- og sosialkomiteen å fatte følgende vedtak: 
 
Helse- og sosialkomiteen tar rapport fra gjennomført tilsyn ved 
Sagenehjemmet den 22.05.14 til orientering. 

 

7. ER 14/15  Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 18.06.14 

Eldrerådets behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Eldrerådet tilrår Helse- og sosialkomiteen å fatte følgende vedtak: 
 
Helse- og sosialkomiteen tar rapport fra gjennomført tilsyn ved 
Sagenehjemmet den 18.06.14 til orientering. 

 

8. ER 14/16  Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for 
personer med forflytningsvansker 

Eldrerådets behandling: 
VEDTAK (enstemmig): 
Eldrerådet fattet følgende vedtak: 
Eldrerådet tar saken til orientering og har ingen innsigelser. 
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9. ER 14/17  Tannpleie ved sykehjem 

Eldrerådets behandling: 
 
Per Overrein la fram følgende: 
 

Forslag til hva tilsynsutvalg for sykehjem kunne ta opp om tannpleie/munnstell i 

sine tilsynsbesøk  
 

Tako-sentret, en avdeling på Lovisenberg sykehus, har stor kompetanse på tannpleie 

og er et nasjonalt sentre 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? 

 
Inger Johanna Svärd, Marit Tømmeraas, Åsmund Johansen sluttet seg til Per Overreins 
forslag. 

 

10. Orienteringssaker 

Turid Melhuus, enhetsleder i hjemmetjenesten og Ragnhild Myhrvold, kreftkoordinator i 
hjemmetjenesten orienterte om hva stillingen som kreftkoordinator innebærer. 
Kreftkoordinator er et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen og Bydel Sagene. 
Kreftforeningen har innvilget midler tilsvarende 75% av en kreftkoordinatorstilling for 2 år 
fram til 31.12.2015. De resterende 25% er finansiert av bydelen. Kreftkoordinatortjeneste er 
et gratis tilbud. Tjenesten er organisert i enhet for hjemmebaserte tjenester og 
kreftkoordinatoren samarbeider bl. a. med fastleger, NAV, Fransiskushjelpen, frivillige 
organisasjoner, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kreftkoordinator rapporterer til 
Kreftforeningen hvert halvår. Mer informasjon er tilgjengelig på Kreftforeningens 
hjemmeside. 
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Anette Nordstaa, Helse- og sosialavdelingen og Liv Ragnhild Loven, prosjektleder orienterte 
om prosjekt ”Rekruttering av pensjonister til frivillig arbeid.” Det var 117 søkere, og Bydel 
Sagene ble innvilget 1 million til prosjektet. Midlene må brukes før jul. Prosjektet skal 
rekruttere pensjonister, spesielt yngre, til frivillig arbeid i Bydel Sagene. Målet er å skape 
samhandlingsarenaer der frivillige pensjonister bidrar med sin kunnskap og erfaring til hjelp 
og støtte for andre beboere i bydelen, samtidig som tiltaket vil kunne bidra til å motvirke 
ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning hos eldre. 

 

11. Eventuelt 

Per Overrein orienterte om sitt besøk på et eldresenter i Ullern bydel.  
 
Anette Nordstaa, Helse- og sosialavdelingen orienterte om bydelen fra Byrådsavdeling for 
eldre og sosiale tjenester har fått til høring utkast til ny handlingsplan om psykiatrisk 
helsearbeid. Høringsfristen er 10.september. Planen er også sendt Rådet for 
funksjonshemmede sentralt til høring. 
 
Anette Nordstaa, Helse- og sosialavdelingen orienterte om en presisering fra Byrådsavdeling 
for eldre og sosiale tjenester om praktisk bistand til kjøp av matvarer og andre 
nødvendighetsartikler. 

 

BYDEL SAGENE 
Eldrerådet 
 
Per Overrein        Tiffany Yijun Qiu 
Møteleder        Møtesekretær 


