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Repræsentantskabsmøde 25. november 2021 

 

Formandens beretning for 2020 

 

Repræsentantskabsmødet 

Vi startede året med at holde repræsentantskabsmøde den  5. februar  2020. 

Vi startede mødet med et indlæg fra Ida Sofie Jensen, der er koncernchef for 

Lægemiddelindustrien. 

Ida gav os et levende indblik i lægemiddelindustrien, og nogle af highlightene fra hendes 

indlæg er: 

• Sundhedsvæsenet udgør 25% af Danmarks samlede offentlige udgifter. 

 

• Lægemidler er typisk 10-15 år undervejs inden de kan købes på apoteket. 

 

• Danmark har i øvrigt en helt særlig biobank i Herlev, her opbevares mange 

forskellige typer menneskedele (blodprøver, knogleprøver, kræftprøver etc.), som 

virksomheder i både ind og udland kan bruge til forskning og  ved udviklingen af ny 

medicin. 

 

• Vi eksporterer medicin for ca. 118 mia. kr og importere for 16 mia. kr. !! 

 

• Hun gav også nogle nøgletal, hvor for eksempel mænd med en 

grundskoleuddannelse har en middellevealder på ca. 76 år, mens mænd med en 

høj uddannelse har en middellevealder på ca. 83,5 år 

 

Efter Ida Sofies indlæg holdt vi et ordinært repræsentantskabsmøde, hvor Alf Wennevold 

fra Gentofte på professionel vis guidede os igennem. 

Forelæggelse af regnskab og budget fik en del kritik, idet det revisorgodkendte regnskab 

ikke var udsendt på forhånd.  

Vores revisor hed den gang Carsten Vittus. Desværre er Carsten afgået ved døden. 
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Suppleanten har derfor taget over, så vores revisor hedder nu Elin Olsen og kommer fra 

Albertslund. Elin har i øvrigt været en stor hjælp med at få styr på økonomien, og der skal 

lyde en stor tak til hende. 

 

Mødeplan: 

I forbindelse med mødet var vedlagt en mødeplan og ifølge den skulle næste møde i 

Regionsældrerådet være den 12. maj 2020. 

Men primo marts fik vi besøg af Coronaen, og alt blev vendt på hovedet, vi måtte ikke 

forsamles, så mødeplanen blev suspenderet. 

Forretningudvalget: 

Forretningsudvalget holdt dog møde 19. august, hvor det den gang så lidt lysere ud. 

På det møde kunne formanden fortælle, at han før sommerferien havde deltaget i et 

webmøde med Sophie Hæstorp om Covid19 håndteringen i dette møde deltog også 

formanden for PIU. Konklusionen på mødet var at Regionen, med den viden der var til 

stede, havde gjort det bedst mulige. 

Forretningsudvalget brugte mødet på at planlægge resten af perioden for dette 

Regionsældreråd og bragte følgende emner på banen (desværre har Coronaen ikke givet 

mange muligheder for at afholde møder): 

Følgende mulige temaer blev bragt op: 

 

• Supersygehusene og deres økonomiske vanskeligheder 

• Hospice 

• Samordingsudvalgene , få repræsentanter fra nogle af dem, til at fortælle 

om, hvilke udfordringer de ser i et optimalt samarbejde 

• Ensomhed, få EGV v/ Kirstine Svane til at komme 

• Demens, herunder demenshandleplan 

• Hjemmeplejen, minuttyraniet 

• Formanden Ældresagen til at komme med et oplæg 

• Affaldssortering om de udfordringer det giver 

• Marianne Kirchoff, Furesø 

• Formand PLO, Christian Freitag  

• Sundhedsdirektør Torben Laurèn, Frederiksberg Kommunen 
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• Sundheds-og Ældreminister Magnus Heunicke 

• Mette Marie Davidsen, Patientguiden Region Hovedstaden 

• Invitere Oslo Fylkesraad til at fortæle om deres virke 

• Sundhedsstyrelsens nationale mål (herunder gennemgang af ”Min 

Sundhedsplatform”) 

• Et rent PIU møde, hvor der er mulighed for at gå mere i dybden 

 

 

 

Regionsældrerådsmødet 

Den 26. august var forsamlingsrestriktionerne lempet så meget at vi kunne holde et 

regionsældrerådsmøde. Dog med den begrænsning, at der kun måtte komme en fra hver 

kommune. Formanden var forhåbningsfuld og troede den gang, at det ville være sådan  til 

de næste Regionsældrerådsmøder, men der gik ikke lang tid så brast også den drøm, 

Danmark blev lukket igen. 

Dagens indlægsholder ved mødet var Trine Sander Pedersen, Specialeansvarlig overlæge 

Geriatrien Herlev/Gentofte. 

Trine kom med et meget spændende indlæg, der gav stof til eftertanke: 

• Trine ser mange syge gamle, de medicinske gamle fylder meget. 

• Gennemsnitslevealderen for kvinder er nu 84 år mens den for mænd er 79 år og 

her spiller de sociale forhold en betydende rolle 

• Den ældste i Europa er en fransk dame, som siges at være 120 år, men vi ved ikke 

hvor gamle vi kan blive. 

• Kroppen udskifter løbende cellerne i kroppen, men vi ved ikke hvor mange gange 

den kan det. 

• Gennemsnitsalderen for indlagte på den geriatriske afdeling er 85 år. 

• Kronologisk alder er uinteressant, men man taler om: Den sociale alder- hvordan 

bliver man betragtet af sine omgivelser 

• Mental alder- vi nægter at blive gamle i Danmark 

• Fysiologisk alder- Hvor ser man ud til at være i sit liv (læger skal i journalen skrive 

om udseendet svarer til alderen) 

• Vi ældes meget forskelligt! 
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Møde i Forretningsudvalget 13. oktober 2020 

Mødet var indkaldt til drøftelse af den generelle Corona situation og herunder om det 

planlagte møde i Regionsældrerådet den 4. november 2020 burde afholdes. Konklusionen 

på drøftelserne var at det blev aflyst. 

 

 

Dette møde endte med at blive det sidste i 2020, idet Coronaen igen spændte ben for 

sociale aktiviteter. 

 

Høringssvar: 

Der blev ikke afgivet høringssvar i 2020. 

 

 

Jørn Gettermann 
Formand Regionsældrerådet 
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