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MØDE I REGIONSÆLDRERÅDET 
 
Onsdag den 11. marts 2015 
Kl. 10.00 – 12.00 
Regionsgården 
Kongens Vænge 2 Hillerød 
 

Referat: 
 
DAGSORDEN 
Punkt 1. 
Orientering fra forretningsuvalget (FU) Bent Johansen. 
 
Bent Johansen indledte og orienterede om at han var valgt til formand for Hovedstadens Regionsældreråd 
som formand efter at Axel Mossin var fratrådt på grund af sygdom. 

• FU	  er	  i	  gang	  med	  at	  gennemgå	  vedtægterne,	  der	  er	  fra	  Regionsældrerådets	  start	  for	  7	  år	  siden	  
• FU	  ønsker	  et	  der	  i	  alle	  regioner	  nedsættes	  et	  Regionsældreråd	  
• FU	  ønsker	  et	  tæt	  samarbejde	  regionerne	  imellem	  og	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  Danske	  ældreråd.	  
• FU	  ønsker	  at	  undvige	  FU	  fra	  7	  til	  10	  medlemmer.	  
• FU	  vil	  d.d.	  drøfte	  mulighed	  for	  økonomisk	  støtte	  til	  Regionsældrerådet	  med	  Jesper	  Olsen,	  vi	  har	  

ingen	  økonomi	  og	  i	  værste	  tilfælde	  må	  vi	  overveje	  kontingent	  
• FU	  ønsker	  at	  ændre	  mødeformen	  på	  Regionsældrerådsmøderne	  
• FU	  ønsker	  fast	  at	  drøfte	  fælles	  emner	  på	  Regionsældrerådsmøderne	  
• Tilgængelighed	  til	  hospitalerne	  
• Handicap	  biler	  og	  handicap	  P	  pladser	  
• Demens	  

Regionsrådene er anerkendt – eksempelvis i Patientinddragelsesudvalgene, men ikke registret i 
lovgivningen. 
Regionsrådet har besluttet at der skal nedsættes et handicapråd  
Formanden orienterede om Hopp 2020, og meddelte at Svend Hartling ligeledes ville orientere om Hopp 
2020. 
 
SPØRGSMÅL til formanden: 
Hvorledes udvidelse af FU fra 7 til 10. (Afspejling + 60 og efter de øvrige fordelingsnøgler) 
Der blev givet udtryk for tilfredshed med FU`s opstramning af arbejdsform. 
 
 
Dagsorden punkt 2 
 
Direktør Svend Hartling 
 
Vi fik en informativ og god gennemgang af Geriatri i Region H og revision af hospitals- og psykiatriplan 2020 
(Hopp 2020)  
Til referatet vedhæftes direktør Svend Hartlings oplæg 
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Spørgsmål til Svend Hartling 
 

• Medicin	  –	  for	  megen	  medicin	  interaktion	  mindsker	  gevinst.	  Obs	  er	  borgere	  der	  ikke	  vejer	  så	  
meget	  skal	  have	  mindre	  dosis.	  

• Den	  sidst	  ordinerende	  læge	  har	  ansvaret	  
• Hvorfor	  er	  der	  ikke	  geriatiske	  afdelinger/afsnit/	  medicinske	  afdelinger	  B	  på	  alle	  hospitaler	  
• Antibiotika	  –	  resistens	  overfor	  antibiotika	  Restriktiv	  overfor	  brug.	  
• Koordinering	  nedbryde	  specialer	  (behandling	  på	  3	  hospitaler)	  
• Følge	  hjem,	  følge	  op	  reduktion?	  
• Hvordan	  lander	  vi	  geriatriudviklingen	  
• Nødkald	  

Svend Hartling HOPP 2020 (bilag) 
 
Der skal findes en sundhedsplatform   
Ny registreringsplan 
 
”Min journal” 2016 – 2017 
 
Spørgsmål til Svend Hartling 

• Demens	  udredning	  (Man	  skal	  have	  påbegyndt	  en	  udredning	  indenfor	  1	  md.)	  
• Gøre	  op	  med	  at	  faglighed	  går	  forud	  for	  nærhed	  
• Lav	  en	  strategigruppe	  
• Systematisk	  analyse	  
• Transport	  (undgå	  ventetid	  ved	  samlet	  udredning)	  
• Tilgængelighed	  (Off.	  transport	  P	  pladser,	  flere	  handicappladser)	  
• Flex	  trafik	  
• Onkologien	  til	  Herlev	  (Nej	  tak	  på	  grund	  af	  tilgængelighed)	  
• Kan	  man	  ikke	  komme	  til	  hospitalerne	  er	  det	  ikke	  kvalitet	  
• Klinisk	  retningslinier	  

 
De overordnede spørgsmål til Høring 
Punkter FU vil behandle i et høringssvar 
 

• Faglighed før nærhed 
• Transport/ tilgængelighed 
• P pladser herunder flere handicappladser 
• Demens 
• Nedsættelse af en strategisk gruppe om ældres sundhed og sygdom 

 
Punkt 3 
Kort orientering fra udvalgene (PIU og den siddende patienttransport) 
 
 
 
Referent 
Inge Jacobsen (FU) 
 
 
 
 


