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Regionsældreråd Hovedstaden 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 

Regionsældrerådsmøde 
Torsdag den 10.december 2015 

Regionsgården 
 

Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Orientering om status på hospitalsbyggerierne i Region Hovedstaden 
3. Orientering fra forretningsudvalget 

o Hjemmesiden	  
o Danske	  Ældreråd	  
o Samarbejde	  med	  de	  øvrige	  regionsældreråd	  
o Patientinddragelsesudvalget	  
o Konferencen	  om	  fælles	  sundhedshuse	  
o Finanslovens	  	  indflydelse	  på	  det	  regionale	  arbejde	  

	  
4. Næste møde 
Ad.1. 
Formand Bent Johansen bød velkommen. 

Ad. 2 
 

Niels Peter Hansen (NPH) – Center for økonomi, budget & byggestyring 
(Oplægget vedhæftes ) 
Nedenstående er udtalelse fra NPH under oplæget: 
NPH har ansvar for projekt hospitalsbyggerierne på 16 milliarder 
Der er nedsat et ekspertpanel med regeringen til udarbejdelse af projektet omhandlende de planlagte 
udbygninger af akut huse, Rigshospitalet psykiatrien og neonaltal afsnit Glostrup 

 
Byggeriet Rigshospitalet 
Der er fra entreprenørerne bedt om ekstra behandling p.g.a. betonelementerne. 

 
Byggeri Herlev Hospital 
Pris for byggeri ligger 70 % over det profiterede 
Det er nødvendig at udbygge p. pladserne da Herlev hospital fremover skal omfattes af center for diabetes. 
Byggeri af parkeringscirkler er i gang, men der er planer om at udsætte og ændre byggeriet med 
stålprodukter (Besparelse 42 millioner). 

 
Byggeri Hvidover Hospital 
Byggeri i 3 faser påbegyndes 2017 
Der er planlagt taghaver. Der er planlagt 1 og 2 sengs stuer, Målet er 1. sengs stuer. 

 
Byggeri Sct. Hans 
På grund af lokalplansforhandlinger er byggeriet udsat 3 år. Der ønskes ikke bygning med fladt tag) 
Målet for byggerier er, at det skal være væggene (glas) der er indhegning, således at ydrehegn ikke bliver 
nødvendig. 

 
Byggeri Nordsjælland 
Man er i projektfasen (barmarksprojekt) Man vil tage ved lære af hinanden, være opmærksom på budget. 
Har valgt køkkenfunktionen fra. 
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Byggeri Bispebjerg Hospital 
Opdelt i 2 projekter 
Der er bygget nyt parkeringshus (er ibrugtaget). Stor betydning for tilgængelighed. 

 
Nyt hospital Glostrup 
Planer om stor varmvandsbassing for træning 
Det nye runde parkeringshus er taget i brug 
Der arbejdes med tilgængelighed til alle hospitalerne ud fra bygningsreglementerne og ligeværdighed 

 
Spørgsmål til (NPH) 
Hvad skal der ske med BBH`s gamle bygninger 
Tilgængelighed off. Transport Nordsjælland 
Hvad er Akut Huse? 
Flere sengepladser – hvad med personale 
Hvad skal der ske med Frederiksberg Hospital?- Det skal sælges 
Tilgængelighed Herlev Hospital – midlertidig 
Nordsjælland – Køkken må etableres. Herlev Hospital formår ikke at levere maden 
Tilgængelighed Rigshospitalet – elevatorene ventetid? 
Tilgængelighed off. Transport 
Forvirring om øjenafdeling på Glostrup Hospital (Både Rigshospitalet og Glostrup hospital står som hoved på 
indkaldelser). 
Status Bornholm hospital. Ombygning og udbygning er gået i gang – Akut modtagelse 
Tydelig skiltning på hospitalerne (Bør skrives på dansk) 
Tak til Niels Peter Hansen for en meget oplysende gennemgang af hospitalsbyggerierne 

 

Ad. 3. Orientering fra Forretningsudvalget 

Hjemmesiden V/ Leif Bentsen 
Til orientering det har endnu ikke været muligt at lukke gammel hjemmeside 
Den nye hjemmeside er oprettet således, at den er så let tilgængelig som muligt 
Det er muligt at se alle Senior- ældreråds hjemmesider samt link til Danske ældreråd og Regionsældrerådet 
Alle dokumenter, der er relevante for Regionældrerådet kan findes 
Hjemmesiden er tilgængelig fra d. d. REGIONUDVIKL.DK 

 
Nyt fra Danske Ældreråd v/ Hanne Vedersø 
Bestyrelsen har uddelegeret opgaver blandt medlemmerne (Handleplan) 
Man er i gang med ar revidere holdningsdokument 
Formandskabet har været til møde med alle partierne på Christiansborg (mangler to partier) 
Der arbejdes med pressemeddelelse om værdighedsmilliarden. Der bliver inviteret til temamøde den 29. 
februar i Allerød. 
Repræsentantskabsmøde 2. maj. Der vil orienteres nærmere herom til marts. 
Folkebevægelsen mod ensomhed – der vil komme nyhedsbrev uge 17 – Danmark spiser sammen - 
Der vil være mange store fællesspisninger. Hanne anbefaler at vi behandler dette i vores Senior-/ældreråd 

 
Spørgsmål til Hanne Vedersø 
Boligydelse – høringssvar. Ældre Sager har indgivet høringssvar. Alle Senior- Ældreråd kan ligeledes 
indgive høringssvar 
Hvad får Danske Ældreråd ud af at tale med partierne 

 
Samarbejde med de øvrige Regionsældreråd V/ Bent Johansen 
Der er 5 Regionsældreråd. De 4 fungerer godt. Sønderjylland har haft problemer, men det lysner sikkert med 
den en nye regionsformand 
Det fungere godt med den nye observatør i Danske Ældreråds bestyrelse, og der er ligeledes et godt 
samarbejde regionerne imellem. 
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Patientinddragelsesudvalget v/ Bente Clausen 
Til fællesmøderne i regionen er der åbnet op for diæter og transportudgifter (Det belaster derfor ikke det 
enkelte Senior- /ældreråd ved medlemsdeltagelse) 
Bente orienterede om de mange møder der indkaldes til. Udvalget sørger for at blive inddraget og 
udarbejder høringssvar. 
Temaer om social sundhed og ulighed. 
Der vil udkomme en sundhedsplatform til maj (kan ses på sundhedsportalen) 
Patientinddragelsesudvalgets referater vil kunne findes på hjemmesiden 

 
Spørgsmål til Bente Clausen 
Fast kontaktpersoner til patienterne på hospitalerne 
Den siddende patienttransport v/ Hanne Vedersø 
Der er årligt 2 møder sidst den 10. december 2015 
Regionen modtager ganske få klager 
Movia kører i syd og resten betjenes af Falck 
Det er vigtigt, at man bestiller den korrekte kørsel. 
Der kan i øjeblikket være forsinkelser på grund af hospitalsbyggerierne 
Movia og Falck har udarbejdet skemaer for dokumentation af transport m.m. 
Dette vil kunne findes på hjemmesiden 

 
Spørgsmål til Hanne 
Ingen 

 
Konference om fælles sundhedshuse v/ Bent Johansen 
Det store spørgsmål hvad er et Sundhedshus? hvad skal det indeholde? 
Der findes et sundhedshus i Helsingør 
Lægerne er ikke specielt interesserede i at medvirke. 
Det er en meget ringe udbytte vi deltagere fra forretningsudvalget fik med hjem fra mødet. 

 
Spørgsmål til Bent Johansen 
Hvad kan regionen byde med f.eks. Laboratorier? 

 
Finanslovens indflydelse på det regionale arbejde v/ Bent Johansen 
Meget store udefinerede opgaver. Forretningsudvalget skal have kontakt med det politiske bagland for 
opklaring 

 
 

Formand Bent Johansen takkede for mødet 
 

NÆSTE MØDE: Tirsdag den 9. februar 2016 
Næste møde i Forretningsudvalget:  torsdag den 7. januar 2016 

 
Referent 
Inge Jacobsen 
Forretningsudvalget 


