
Regionsældreråd Hovedstaden 
Hjemmeside: http://regionudvikl.dk 
 

formand: Bent Johansen.  email: bentjohansen@me.com    telefon: 23846035 
Strandgade 82, st. th. 1401 København K 

 

 
Forretningsudvalgsmøde 

Torsdag 7. september 2017 
Kl. 10.00 – 14.00 

Mødelokale (se tavlen ved indgangen) 
på 

Regionsgården 
Hillerød 

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

 
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at der 
under pkt. 10 generelt drøftes emner i forhold til Pati-
entinddragelsesudvalget. 

04. 
Tilrettelæggelse af møde i Regionsældrerå-
det den 2. november 2017. 

• Sted og forplejning. 
• Deltagelse fra politiske partier. 
• Mødeleder 
• Emner til oplægsholderne. 

 
• Mødelokalet i ”Det gamle trykkeri” blev besig-

tiget og godkendt til mødet i Regionsældrerå-
det den 2. november 2017. 

• Følgende politiske partier har indtil videre gi-
vet tilsagn om deltagelse: Socialdemokraterne, 
SF,  LA, DF. De øvrige indbudte partier anmo-
des om at tilkendegive om de ønsker at deltage. 

• Bent Johansen leder mødet. 
• Følgende emner blev besluttet: 
1. Et sammenhængende patientforløb. 
2. Ulighed i sundhed. 
3. Løft af psykiatrien. 
4. Adgangsforholdene på hospitalerne. 
• Emnerne orienteres politikerne og mødedelta-

gerne om forinden arrangementet. 
• Hvert ”emne” forelægges af et FU-medlem.  
• Efter emnegennemgangen gives mulighed for 

korte spørgsmål fra salen, og politikerne får 
lejlighed til at afslutte. 

05. 
Regionsældrerådenes formands møde med 
formanden for Danske Ældreråd. 

Bent Johansen forelægger følgende problemstillinger 
for formanden for Danske Regioner: 

• De praktiske forhold for PIU´s medlemmer. 
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06. 
Henvendelse vedrørende deltagelse i ”Det 
nære sundhedsvæsen.” 
Bilag 

 
Regionsældrerådet tilmelder sig ikke til deltagelse i 
”Det nære Sundhedsvæsen”. 

07. 
Afslutningsseminar om sammenhængende 
patientforløb. 
Bilag 

 
Finn Kamper-Jørgensen repræsenterer 
Regionsældrerådet på det afsluttende seminar.  

08. 
Betaling for ophold på patienthotellet. 
Bemærkninger: 
Sagen ønskes drøftet af Poul Ancher Hansen. 

 
Bornholm anmodes om at konkretisere problemstillin-
gen evt  gennem udarbejdelse af nogle cases.  

09. 
Formandsmøde med bestyrelsen i Danske 
Ældreråd. 

 
Forretningsudvalget var repræsenteret af Bente Clau-
sen. 
Mødet fik ikke et tilfredsstillende forløb. Afviklingen 
af mødet rejses i henholdsvis Danske Ældreråds be-
styrelse og formandsgruppen for Regionsældrerådene. 

10. 
Udpegning af medlem til PIU 

 
Bente Clausen gennemgik arbejdet i PIU siden sidste 
møde. 
I modsætning til mødet med formændene i Regions-
ældrerådene havde et møde med formand og næstfor-
mand i Danske Ældreråd et godt forløb. 
Ny repræsentant i PIU kan ikke afgøres før nyt FU er 
blevet nedsat. 

11. 
Økonomien 

 
Beholdningen er ca. Kr. 33.500. 

12. 
Kommende møder 
26.10.17- FU 
02.11.17- Regionsældrerådet 
Afslutningsmøde ???? 

 
Afslutningsmøde afholdes torsdag den 7.12.17. 
 
 

13. 
Evt. 

 
Intet 

 
 
 
Referat: 
 

 
Bent Johansen 


