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Regionsældreråd Hovedstaden	
hjemmeside:	http://regionudvikl.dk	

	
	

Forretningsudvalgsmøde 
Torsdag den 16. Juni 2016 

kl. 10.30 –	15.00 
i 

Mødelokale H6 
Regionsgården 

Kongens Vænge 2 
Hillerød 

 
 

Deltagere: Sonja Minor Hansen, Bente Clausen, Inge Jacobsen, Bent Johansen, Ole Høyer,  
Kirsten Nissen, Finn Kamper-Jørgensen.	
Afbud: Kirsten Christensen, Ib Skovgaard Nielsen, Poul Ancher Hansen. 
Suppleant:	Peter Frahm	
	

Dagsorden Beslutning 
01. 
Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt 

02. 
Valg af mødeleder. 

 
Bente Clausen blev valgt. 

03. 
Valg af referent. 

 
Bent Johansen blev valgt. 

04. 
Siden sidst. 
ved/ formanden 
Nyt FU-medlem. 

 
• Hanne Vedersø er fraflyttet Frederikssund Kommune, og er derfor 

udtrådt af ældrerådet. 
• Finn Kamper-Jørgensen, Fredensborg, er indtrådt i 

forretningsudvalget. 
• Bent refererede fra det sidste møde for formændene fra 

regionsældrerådene. 
• Der vil i løbet af kort tid blive offentliggjort en norsk undersøgelse om 

telemedicin. 
• Finn har fremsat et forslag om et tillæg til en udtalelse fra Danske 

Ældreråd om en samordning af den sociale- og sundhedsmæssige 
lovgivning. 

• Regionsrådet har netop besluttet at oprette et videnscenter om 
diabetesforskning i samarbejde med Novo-Nordisk på Herlev Hospital. 

• En definition af regionsældrerådenes opgaver som observatør i 
Danske Ældreråds bestyrelse er udarbejdet og vil blive drøftet på 
bestyrelsesmødet i august. 

• Formand og næstformand deltager i DÆ´s bestyrelsesmøde i Nyborg 
den 18.august 2016. 

05. 
Patientinddragelsesudvalget. 
ved/ Bente Clausen 

 
• Bente refererede det sidste møde i Patientinddragelsesudvalget. 

Referatet bliver lagt på hjemmesiden. 
• Der vil blive forelagt praksisplaner for henholdsvis fodterapeuter og 

kiropraktorer til høring i efteråret. 
• Som ny suppleant i PIU blev valgt Inge Jacobsen. 

 
06. 
Udvalget vedr. siddende 
patienttransport. 
Ved/ Inge Jacobsen 
Bemærkninger:  
Valg af nyt medlem til udvalget. 

 
Intet nyt fra udvalget, da der ikke har været afholdt møde siden sidste FU-
møde. 
Ole Høyer blev valgt til udvalget i stedet for Hanne Vedersø.  

07.  
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Kontingent 2016. Det har været nødvendigt at oprette Regionsældrerådet som en Frivillig 
organisation, for at kunne opkræve kontingentet i kommunerne v.h.a. ean-
numre. 
Danske Ældreråd har bistået med fremskaffelse af oplysningerne. 
Der skulle nu være udsendt opkrævninger til samtlige kommuner. 

08 
Ny dato for FU-møde i august 
2016. 
Forslag: 
Det berammede møde den 4. august 
2016 foreslås flyttet til torsdag den 11. 
august. 

 
Det besluttedes at flytte næste FU-møde fra 4. august til 11. august 2016. 

09. 
Referater til møderne i 
Regionsældrerådet. 

 
Forretningsudvalget har med beklagelse måttet tage til efterretning, at den 
hidtidige referent efter den kritik, der blev rejst på Regionsældrerådsmødet den 
26. april 2016, ikke længere ønsker at referere møderne. 
FU ser gerne , at der udarbejdes et alternativ referat af mødernes eventuelle 
beslutninger. 

10. 
Formands/næstformandsmøde 
med Danske Ældreråds 
bestyrelse. 

 
Bent og Bente deltager. 
Der rettes henvendelse til Danske Ældreråd vedrørende deltagelse de 
regionale formands-/næstformandsmøder. 
Arbejdsbetingelserne for PUI rejses. 

11. 
Mødet om ”Den ældre 
medicinske patient” den 1. 
september 2016. 
Bemærkninger:  
Der er tilsagn fra alle politikere om at 
deltage, men forbehold overfor datoen 
p.g.a. budgetbeslutningen. 
Bilag: 

• Pressemeddelelse  
• Pjece om emnet. 

 

 
• På grund af de kommunale budgetforhandlinger udskydes mødet til 

den 24. november 2016. 
• Det undersøges om mødelokalet kan udvides eller at 

Regionsrådssalen måske kan benyttes. 
• Hvis der kan skaffes mere plads åbnes for muligheden for, at flere 

ældrerådsmedlemmer kan deltage. 
• Pressen inviteres til mødet, som kun vil få et beskedent internt indhold. 
• Datoændringerne meddeles indlederne. 

12. 
Beslutning om emner til 
efterårets møder i  
Regionsældrerådet, 
henholdsvis 1. september og 
24. november 2016. 

 
• Vedrørende 1.9.16 se dagsordens pkt. 11. 
• Forslag til emner i efteråret 2016 

o Akutsystemet. 
o Psykiatriplanen i forhold il ældre.  
o Social Ulighed. 

13. 
Evt. 

Mødedatoer i efteråret 2016: 
Forretningsudvalgsmøder: 
Torsdag den 11. august 2016 
Torsdag den 3. november 2016 
Regionsældrerådsmøder: 
Torsdag den 1. september 2016 
Torsdag den 24. november 2016 

 
 
Referat 
 
Bent Johansen 


