
Regionsældrerådet	  Hovedstaden	  

Møde	  Regionsældrerådet	  

Den	  3.	  december	  2014	  kl.	  10.00-‐13.00	  

Regionsgården,	  Kongens	  Vænge	  2	  

Hillerød	  

	  

Næstformand	  Bente	  Clausen	  bød	  velkommen.	  	  

Særlig	  velkommen	  til	  formand	  for	  trafik-‐	  og	  miljøudvalget	  Jens	  Mandrup	  

Jens	  Mandrup	  var	  inviteret	  med	  henblik	  på	  at	  orienterer	  om	  de	  nye	  regler	  for	  bustrafik	  –	  lokalbaner,	  	  

Cykel	  –	  og	  miljøpolitik.	  

Det	  blev	  aftalt	  at	  spørgsmål	  kunne	  stilles	  efter	  indlægget.	  

Oplæget	  vedhæftes	  

Der	  var	  stor	  spørgelyst	  omkring	  ca.	  20	  spørgsmål	  blev	  stillet.	  

Uddrag	  heraf:	  

• Bedre	  tilgængelighed	  til	  hospitalerne	  (kortere	  afstand	  fra	  station	  til	  hospital	  evt.	  bus)	  

• Mange	  kan	  ikke	  gå	  de	  vedtagne	  500	  –	  600	  meter	  	  
• Bedre	  parkeringsmuligheder	  ved	  hospitalerne,	  for	  flere	  parkeringspladser	  forslag	  	  om	  gratis	  off.	  

Transport	  for	  personalet.	  
• Hvornår	  sker	  forbedringerne	  
• Bedre	  samarbejde	  om	  køreplaner	  

• Taler	  Sundhedsudvalget	  og	  trafikudvalget	  sammen	  
• Nordsjælland	  mangler	  S	  bane	  
• Flextur	  til	  hospitalerne	  

• Politikerne	  skal	  stille	  krav	  til	  leverandørerne	  
• El	  cykler	  hvor	  kan	  de	  oplades	  (Hvor	  kan	  man	  få	  batterier)	  

Der	  var	  mange	  spørgsmål	  til	  rejsekortet.	  

Rejsekortet	  bør	  have	  mulighed	  for	  tilkøb	  af	  bestemte	  pendlerruter	  eller	  pensionistfunktion	  således,	  at	  man	  
ikke	  behøver	  check	  –	  ind/ud,	  når	  man	  befinder	  sig	  på	  den	  købte	  rute/det	  tilkøbte	  område	  –	  modsvarende	  

det	  nuværende	  pendler/pensionist-‐	  kort.	  	  

	  

Herefter	  orienterede	  næstformand	  Bente	  Clausen	  om	  nyt	  fra	  forretningsudvalget	  



Hun	  havde	  den	  2.	  december	  hørt	  fra	  formand	  Axel	  Mossin,	  som	  	  har	  været	  syg	  med	  brækket	  lårben	  og	  

diverse	  infektioner	  siden	  juni	  måned.	  Axel	  har	  det	  bedre	  men	  oplyste,	  at	  han	  ønskede	  at	  træde	  fra	  som	  
formand,	  med	  ønske	  om	  fortsat	  at	  være	  medlem	  af	  forretningsudvalget.	  Dette	  tages	  til	  efterretning	  på	  
førstkommende	  forretningsudvalg	  ,og	  der	  foretages	  en	  ny	  konstituering.	  

Vedr.	  vores	  frokost	  er	  det	  regionen,	  der	  bestemmer	  og	  betaler.	  	  

Der	  arbejdes	  på	  nye	  samarbejdsformer	  og	  vedtægterne	  gennemgås.	  	  Der	  er	  forslag	  om	  at	  udvidelse	  af	  

forretningsudvalget	  ,København	  er	  en	  stor	  gruppe,	  ligeledes	  mange	  60+	  i	  Nord	  og	  Nordøstgruppen,	  begge	  
steder	  svarende	  i	  antal	  nogenlunde	  som	  Vestegnen.	  

Vi	  er	  ved	  at	  få	  oprettet	  ny	  hjemmeside,	  den	  gamle	  var	  tilknyttet	  Axels	  hjemmeside.	  

Der	  afventes	  	  underskrift	  fra	  kommunerne	  på	  den	  Administrative	  del	  af	  Sundhedsaftalen.	  

Den	  nye	  praksisplan	  kommer	  til	  høring	  omkrig	  marts	  måned	  

Ny	  hospitals	  og	  psykiatriplan	  kommer	  ligeledes	  i	  høring	  i	  foråret	  

Bente	  oplyser	  fra	  patientindragelsesudvalget	  at	  de	  arbejder	  med	  fokus	  på	  

• Brugerinddragelse	  
• Medicinering	  

• Fælles	  administration	  
• De	  forskellige	  høringer	  

Meddelelser	  fra	  Danske	  ældreråd	  v/	  næstformand	  Hanne	  Vedersø	  

Danske	  Ældreråd	  har	  været	  på	  Christiansborg	  for	  at	  tale	  med	  alle	  partiers	  socialudvalgsformænd	  .	  

Hanne	  Vedersø	  orienterede	  om	  det	  kommende	  valg	  til	  Danske	  Ældreråd	  (Fil	  vedhæftet)	  	  

Carsten	  Wittus	  medlem	  af	  bestyrelsen	  	  Danske	  Ældreråd	  	  oplyste	  at	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på	  nye	  

regler	  for	  ,hvad	  man	  kan	  melde	  fra	  vedr.	  digitalisering.	  

	  

Næstformand	  Bente	  Clausen	  oplyste	  om	  datoer	  for	  de	  kommende	  møder	  2015	  

12/3	  –	  11/6	  –	  17/9	  –	  3/12	  og	  afsluttede	  mødet	  kl.	  13.00	  	  	  

	  

	  	  	  

	  Referent:	  	  

Inge	  Jacobsen	  

	  


