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ORIENTERING FRA FORRETNINGSUDVALGET. 
 
HOPP 2020 
 
Regionsældrerådets endelige høringssvar til revisionsforslaget til Hospitals- og Psykiatriplan 
2020 (HOPP 2020) er vedhæftet denne orientering. 
Ved et arrangement på Rigshospitalet den 21. april var Regionsældrerådet og 
Patientindragelsesudvalget (PIU) repræsenteret i et panel af brugergrupper, som fik 
lejlighed til at orientere nogle politikere om vores synspunkter til revisionsforslaget.  
Regionsældrerådet var repræsenteret ved formanden og PIU ved vores næstformand, Bente 
Clausen. 
En stor del af debatten kom til at dreje sig om vores udtalelse om tilgængeligheden til 
hospitalerne. Desværre var der ikke nogen særlig interesse for den manglende udredning af 
demens. 
Ved et møde mellem regionsældrerådenes formænd, Danske Ældreråd og Danske Regioners 
formand, Bent Hansen, fik jeg igen lejlighed til at rejse denne vigtige problemstilling, og her 
blev det klart, at det desværre er et landsproblem, som ikke alene bør rejses overfor 
regionsrådene, men også overfor Folketinget.  
Dermed er sagen også en opgave for Danske Ældreråd (DÆ), og vi må forvente, at den netop 
besluttede observatør for regionsældrerådene i DÆ´s bestyrelse vil rejse problemstillingen 
i forhold til DÆ. 
 

NÆSTE MØDE 
 
Det sidste møde i Regionsældrerådet inden sommerferien afholdes som sædvanlig i Hillerød, 
torsdag den 18. juni. 
 
Vi håber, at vi kan starte med en redegørelse og en debat om Patientinddragelsesudvalgets 
arbejde. Udvalgets arbejdsopgaver er blevet væsentligere og mere omfattende end 
oprindelig antaget, og vi er repræsenteret i PIU ved vores næstformand, Bente Clausen. 
 
Den sidste del af mødet bliver et officielt repræsentantskabsmøde med forslag til nye 
vedtægter. Forslaget er udarbejdet af forretningsudvalget og vedhæftet denne orientering, 
således at der er god tid til at drøfte sagen i de enkelte ældre-/seniorråd inden mødet. 
 
Der udsendes en officiel indkaldelse til mødet senere. 
 

ØKONOMIEN. 
 
Regionsældrerådets økonomi har hidtil været baseret på en restbevilling fra det nedlagte 
amtsældreråd, men nu er pengene næsten brugt op. 
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Problemet med at få Regionsældrerådet finansieret af Region Hovedstaden har været 
drøftet med den administrative ledelse af regionen, men lovgivningen giver ikke regionen 
mulighed for at yde tilskud til regionsældrerådets virksomhed. 
 
Vi kan imidlertid som hidtil afholde vore møder på Regionsgården og her får leveret 
morgenkaffe og frokost uden betaling, ligesom vi kan trække på de ansatte og politikerne til 
indledninger o.lign. ved vore møder. 
 
Derfor må vi på mødet i juni drøfte og evt. beslutte, hvorledes arbejdet fremover kan 
finansieres, evt. gennem opkrævning af et kontingent fra ældrerådene i Regionen. 
 
Forretningsudvalget vil naturligvis i forbindelse med indkaldelsen til mødet i juni fremsætte 
et konkret forslag til drøftelse og beslutning. 
 

SAMARBEJDET MED DANSKE ÆLDRERÅD. 
 
På DÆ´s repræsentantskabsmøde i Nyborg den 11. maj, blev det besluttet, at 
Regionsældrerådene skal repræsenteres i DÆ´s bestyrelse med en observatør, som udpeges 
blandt de 5 regionsældreråd. 
 
Lige siden regionernes start har det været forsøgt at få skabt en fast forbindelse mellem 
Danske Ældreråd og Regionsældrerådene. der har været etableret orienteringsmøder og 
fælles drøftelser med eksempelvis Danske Regioners formand, men nu, hvor 
regionsældrerådene direkte er nævnt i DÆ´s vedtægter, er rådene officielle i forhold til de 
kommunale ældre-/seniorråd. 
 
Det bliver spændende at se, hvorledes udviklingen kommer til at ske. 
 
13. maj 2015 
 
 
Mange hilsner 
 

 
 


