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Forretningsudvalgsmøde 
Torsdag den 20. April 2017 

Kl. 10.00 – 14.00 
i 

Mødelokale H 3 
Regionsgården 

Hillerød 
Deltagere: Bent Johansen, Ib Skovgaard Nielsen, Ole Høyer, Peter Frahm, Finn Kamper-
Jørgensen,  Poul Ancher Hansen, Sonja Minor Hansen, Hanne Simonsen,  
Inge Jacobsen, Lise Helweg. 
Afbud: Bente Clausen,  

DAGSORDEN BESLUTNING 
01. 
Valg af mødeleder 

 
Ib Skovgaard Nielsen blev valgt. 

02. 
Valg af referent 

 
Bent Johansen refererer. 

03. 
Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt. 

04. 
Drøftelse af ” Den siddende patient-
transport” 
Bemærkninger: 
Problemerne omkring transporten er blevet rejst 
bl.a. på sidste møde i Regionsældrerådet. 
Bilag: 

• Krav til den siddende patienttransport. 
• Diverse regler for ”den siddende patient-

transport” 
• Patientvejledning: Godt at vide 

 

 
Det meddeles på hjemmesiden, at der arbejdes med 
sagen. 
Enighed om at gøre en indsats for at forbedre situati-
onen. 
Handlemulighederne for Regionsældrerådets FU og 
dets repræsentanter i udvalget er: 
- Sikre god forståelse af regler og muligheder hos 
ældre ved at bede om journalistisk gennemskrivning af 
regler og tilbud samt anføre passende henvisning, så 
der er mulighed for at studere detaljer i tilbud og 
aftaler  
- Bede om redegørelse for, hvilke klagesager, der har 
foreligget og hvilke overvejelser dette har givet anled-
ning til 
- Foreslå evaluering af patienttransportordning i stil 
 med de øvrige patienttilfredshedsundersøger i syge-
husvæsenet 
- eventuelt fra Regionsældrerådet skrive læserbrev 
 om forholdene  
- overveje skriftlig henvendelse til relevante politiske 
udvalg i Regionen, herunder Regionsrådets FU - hvis 
andre kanaler ikke giver resultater 
Sagen bør tages op af Danske Ældreråd også. 
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05. 
Tilrettelæggelse af næste møde i Regi-
onsældrerådet. 
Bemærkninger: 
Det har ikke været muligt at få tilrettelagt mødet 
om ”Den ældre medicinske patient” på grund af 
problemer med at finde en fælles mulighed for at 
indlederne kan mødes. 
Derfor bør overvejes, om der skal afholdes et 
møde mere inden sommerferien, og med hvilket 
emne. 

 
Mødet aflyses, da det ikke har været muligt at 
skaffe indledere til emnet. 

06. 
Tilrettelæggelse af mødet den 17.8.2017. 
Bemærkninger: 
Det er aftalt på tidligere møder, at mødets ind-
hold skulle være gensidig inspiration op til kommu-
nalvalget. 

 
Mødet afholdes som et gensidig inspirationsmøde 
i relation til den primærkommunale valgkamp. Føl-
gende ældre-/seniorråd har givet tilsagn om op-
læg: 
Fredensborg, København, Frederiksberg, Høje-
Tåstrup. 
Rådene orienteres om mødet og opfordres til at 
melde sig med input af 5-10 minutters varighed.  

07. 
Tilrettelæggelse af mødet den 2.11.2017. 
Bemærkninger: 
Det er aftalt, at mødet skal være et ”valgmøde” 
vedrørende regionsforholdene. 

 
Mødet afholdes som et valgmøde med ”bundne” 
emner med sundhedspolitisk indhold. 
Alle politiske partier indbydes til at lade sig re-
præsentere med en repræsentant. 
Emnerne tilrettelægges på FU-mødet  
den 8. Juni 17. 

08. 
Patientinddragelsesudvalget, 

 
Udsættes til næste møde. 

09. 
Foretræde for udvalget vedrørende 
sammenhængende patientforløb. 
Bilag: 
Opsummering af Regionsældrerådets holdninger 

 
Opsummeringen blev gennemgået og tilrettet. Den 
sendes til Marianne Stendell, og hvis det ikke er 
muligt at få foretræde for udvalget, sendes den 
til alle medlemmer af Regionsrådet. 

10. 
Kontingentopkrævningen for 2017. 

 
Opkrævninger er sendt til alle medlemmer. 

11. 
Initiativet vedrørende KKR´s oplæg om 
fælles indsatsområder. 
Bemærkninger: 
Der henvises til det tidligere udsendte materiale. 

  
 
Til efterretning. 

12. 
Evt 

 
Til efterretning 

 
 


