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Forretningsudvalgets beretning. 
 
Forretningsudvalget har i 2016 haft følgende medlemmer: 
Hanne Vedersø, Sonja Minor Hansen, Bente Clausen, Inge Jacobsen, Bent Johansen,  
Ib Skovgaard Nielsen, Kirsten Nissen, Ole Høyer. Kirsten Christensen,  
Poul Ancher Hansen, Ib Skovgaard Nielsen, Peter Frahm, Finn Kamper-Jørgensen. 
 
På grund af fraflytning ophørte Hanne Vedersø i udvalget og Kirsten Christensen er udtrådt på grund 
af sygdom. 
Aksel Mossin, vores formand siden regionsældrerådet blev oprettet, er afgået ved døden i efteråret 
2016. 
 
Forretningsudvalget har afholdt 4 møder, og referaterne af disse er lagt på regionsældrerådets 
hjemmeside. 
 
Regionsældrerådets møder har beskæftiget sig med følgende emner: 
9. februar 2016:  Tilgængelighed og årsmøde i Regionsældrerådet. 
26. april 2016: Sundhedsplatformen 
1. september 2016: Det sammenhængende patientforløb. 
Plancherne som indlederne har benyttet sig af er placeret på regionsældrerådets hjemmeside. 
 
Desværre måtte årets sidste møde om ”Den ældre medicinske patient” aflyses på grund af, at to af 
indlederne måtte sende afbud. Der arbejdes p.t. med at få tilrettelagt dette til maj 2017. 
 
Regionsældrerådet er repræsenteret af Bente Clausen i Patientinddragelsesudvalget (PIU), hvor der 
udføres et stort og omfattende arbejde. Udvalgets mødereferater er ligeledes at finde på vores 
hjemmeside. 
 
Inge Jacobsen og Ole Høyer er medlemmer af udvalget vedrørende siddende  patientbefordring. 
 
Formanden deltager i arbejdet i det fællesudvalg, der er blevet nedsat i relation til, at 
regionsældrerådene er repræsenteret med en observatør i Danske Ældreråds bestyrelse. Ligesom han 
og næstformanden mødes en gang årlig med bestyrelsen i Danske Ældreråd. 
Formændene for de 5 regionsældreråd mødes bl.a. med formanden for Danske Regioner, hvor fælles 
interesser belyses. 
Formanden indbydes desuden ofte til møder med regionens politikere og andre interesseorganisationer. 
 
Forretningsudvalget bestræber sig på, at ”blande sig” mest muligt i relevante forhold, som behandles i 
Regionsrådet. Vi er på en del høringslister, men deltager også på eget initiativ i de sager, som har 
betydning for ældrebefolkningen. 
 
Det er forretningsudvalgets  oplevelse, at ”Regionen” støtter så meget op bag regionsældrerådets 
virksomhed, som den nugældende lovgivning giver mulighed for. En udvidelse af regionsældrerådets 
virksomhed vil antagelig kræve, at regionsældrerådene år plads i lovgivningen på samme vis som de 
kommunale ældre-/seniorråd. 
 
7. februar 2017 
Bent Johansen, formand 


