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Forretningsudvalgsmøde 
Torsdag 8.juni 2017 

Kl. 10.00 – 14.00 
Mødelokale H3 

på 
Regionsgården 

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

DAGSORDEN BESLUTNING 
01. 
Valg af mødeleder 

Bente Clausen blev valgt. 
 

02. 
Valg af referent 

Bent Johansen blev valgt. 
 

03. 
Godkendelse af dagsorden 

Der tilføjes et punkt om Patientinddragelses-
udvalget. 
 

04. 
Siddende patientbefordring. 
Ved 
Inge Jacobsen 
Bilag: 
Referat af møde i Brugerpanelet. 

 
Inge Jacobsen og Ole Høyer har deltaget i 
brugerpanelsmøde vedrørende den siddende 
patientbefordring. 
Det viste sig ikke muligt at få et punkt på 
dagsordenen om de specifikke sager, som 
forretningsudvalget besluttede på sidste mø-
de, men drøftelsen af disse indgik i de øvrige 
sager på dagsordenen. 
I oktober skal indgås en ny aftale om trans-
porten med en forventet udvidelse af Movias 
del. 
Regionsældrerådet må forsøge, at få indfly-
delse på den nye kontrakt. 
Forretningsudvalget besluttede, at transport-
forholdene skal drøftes på mødet i Regions-
ældrerådet den 17. august. ( se pkt. 08)  

05. 
Status for arbejdet med ”Det sammenhængende pati-
entforløb”. 
Bilag: 
Udvalget for sammenhængende patientforløb. 
Notat vedr. patientforløb  

 
Det er vanskeligt ud fra det politiske udvalgs 
referater at se, hvorledes man kontant vil 
forelægge resultatet af udvalgsarbejdet for 
Regionsrådet. Forretningsudvalget vil under 
alle omstændigheder sende Regionsældrerå-
dets beslutninger til samtlige regionsråds-
medlemmer. 
Det politiske udvalg afholder en orientering 
om udvalgsarbejdet. Forretningsudvalget for-
søger at blive repræsenteret ved mødet. 
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06. 
Høring vedrørende praksisplan for psykologer. 
Bilag: 
Udkast til praksisplan 
Skema til høringssvar 

 
Bente Clausen gennemgik PIU´s holdninger til 
praksisplanen. 
Forretningsudvalget besluttede at lade føl-
gende elementer indgå i Regionsældrerådets 
høringssvar: 

• Tilgængelighed 
• Udvidelse af muligheder for at be-

handle depression og angst. 
• Den lange ventetid. 
• Manglende muligheder for patienter 

med  akutte behov ( akuttider) 
• Kvalitetsudviklingen skal henvise til de 

internationale mål for sundhed. 
 

07. 
Samarbejdet med øvrige regionsældreråd. 

Bente Clausen, som havde deltaget i det sid-
ste møde for regionældrerådsformændene, 
gennemgik forløbet. 
Bente Clausen repræsenterer Regionsældre-
råd Hovedstaden på mødet med Danske Æld-
reråds bestyrelse på Nyborg Strand i august, 
da formanden er bortrejst. 
 

08. 
Tilrettelæggelse af møde i regionsældrerådet den 17. 
august 2017. 

Følgende program besluttedes: 
1. 
Orientering om forholdene i patienttranspor-
ten ved en ansat i Regionen. 
2. 
Inspiration til ældrerådsinitiativer i den 
kommunale valgkamp. 
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09. 
Tilrettelæggelse af møde i regionsældrerådet den     
2. oktober 2017 

 
Følgende politiske partier indbydes til at del-
tage i valgmødet om de ældres forhold i regi-
onen: 
Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, De 
radikale, Danske Folkeparti, Enhedslisten, SF, 
Liberal Alliance, Alternativet. 
De konkrete emner besluttes af forretnings-
udvalget på mødet i september. 

10. 
Tilrettelæggelse af overgangen til nyvalgt regionsæld-
reråd 2018. 

 
De nuværende medlemmer af forretningsud-
valget er ansvarlige for indkaldelse og valg af 
forretningsudvalg inden den 1. december 
2017. 
Der tilstræbes afholdt konstituerende møde i 
de nye forretningsudvalg i december 2017. 
Der foretages lokalreservationer for 2018 
med 4 møder i regionsældrerådet og 4 møder 
i forretningsudvalget. 
Formand og kasserer sørger for klargøring af 
overgangsmateriale, eksempelvis bankkonti og 
arkivmateriale. 
Formanden drøfter med direktionen mulighe-
derne for at få udvidet sekretærbistanden. 
På mødet i regionsældrerådet den 2. Oktober 
orienteres om overgangen. 

11. 
Patinetinddragelsesudvalget 

 
Bente Clausen refererede fra udvalgets sid-
ste møde. 

12. 
Evt 

 
Forretningsudvalgsmødet den 31. august 2017 
forsøges flyttet til en dag i den følgende uge. 
Endelig dato og tid meddeles senere. 
 

 
 
 
Referat: 
 

 
Bent Johansen 


