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MØDE I REGIONSÆLDRERÅDET TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2015 
 
REFERAT 
 
Dagsorden 

1. Velkomst	  
2. Orientering	  om	  Patientinddragelsesudvalget	  v/Regionsmedlem	  Per	  Seerup	  
3. Forslag	  fra	  Forretningsudvalget	  om	  nye	  vedtægter	  (forslag	  vedlagt	  som	  bilag)	  
4. Orientering	  fra	  forretningsudvalget	  

Ad 1. Formanden bød velkommen. Orienterede om at der var indkaldt dirigent Michael Huusom 
(Frederiksberg) til punkt 3.Vedtægter. Dette godkendt. 
Ad 2.    Per Serup præsenterede sig oplyste at han var regionsrådsmedlem, formand for 
Sundhedskoordinationsudvalget og praksisudvalget og patientinddragelsesudvalget. 
Disse udvalg arbejder blandt andet med at sikre at hospitalerne arbejder sammen og en plan for almen 
praksis lægerne (hvor mange læger skal der være). 
Fysiorterapeutudvalget er oprettet for 600 terapeuter. Budgetforhandlinger er påbegyndt. 
Der er 5 patientindragelsesudvalg i Danmark. 
Nyt råd oprettet ”Regionshandicaprådet” 
Per Seerups skriftlige oplæg vil blive vedlagt som bilag til referat. 
Følgende blev særligt gennemgået. 
Obs § Inddragelse i drøftelser. Obs § 4 Drøftelser skriftligt eller mundtligt Eks. Nye samarbejdsformer vedr. 
kroniske sygdomme, den ældre medicinske patient og arbejdsgruppe om medicin. 
Obs. Emneområde – Sundhedsplan for denne valgperiode – 
Interesser: 
Fokus på ulighed i sundhed 
Patientinddragelse og tilgængelighed 
Patienten skal opleve at være ventet og velkommen.  
Spørgsmål til Per Seerup efter indlæg: 
Fodterapeut – begrænsning af antal patienter med diabetes 
Ulighed i sundhed – hvorledes udmønter det sig? 
Tilgængelighed praktiserende læger og hospitaler, det gælder også mail og telefon 
P Pladser for handicappede. 
 
Ad 3 Vedtægter 
Der blev udleveret valgkort til de deltagende kommuner 
Frederiksberg 2 stemmer og København 6 stemmer de øvrige kommuner havde hver 1 stemme. 
Egedal, Frederikssund og Lyngby Tårbæk var ikke repræsenteret på mødet og kunne derfor ikke deltage i 
afstemning. 
Der blev valg to stemmetællere Knud Johnsen og Lise Helvig. 
Dirigenten foreslog at vedtægterne blev gennemgået § for § . Dette godkendt 
Dirigenten orienterede om valgprocedure og at forretningsudvalgets forslag til vedtægtsændringer var 
vedlagt mødeindkaldelsen. 
Formanden orienterede om, hvorfor at der var ønsker om vedtægtsændring. 
Det er et ønske om at formalisere, da rådet er kommet på flere høringslister. Vi er gået fra selvbestaltet til en 
anerkendt forsamling. 
Det er vanskeligt omkring høringssvar derfor ønske om bred repræsentation i forretningsudvalget. 
 
Noter til paragrafferne: 
§ 1. Godkendt 
§2. Godkendt 
§3.  Område Midt – der skal stå Nord Øst. Sprogligt – Repræsentantskabsmøderne skal være af 
orienterende og herefter slettes ELLER. I §1 står der at Regionsældrerådet er ældrepolitisk . Derfor skrives 
det igen i afsnit Debatten på -- ligeledes ind med ældrepolitisk. 
Der stemmes og  
§ 3 Godkend. 
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§4. Formanden oplyser, at vi fra start havde en kapital på kr. 80. 000 (oprettet for 7 år siden) 
For nuværende er kassebeholdningen kr. 21.000.  
§ 4 Godkendt 
§5 Paragraf 5 og 6 omhandler begge tavshedspligt. Forretningsudvalget arbejder på ny hjemmeside. 
Sidste linje Møder i regionsrådet – slettes.  
§ 5 godkendt. 
§6 Stor debat om tavshedspligt. Formanden ønsker at kontakte jurist for at vi indskriver det lovmæssige 
korrekte ordvalg.  
§ 6 Godkendt  
§7. De 1/9 2015 valgte medlemmer fortsætter indtil 2018. Der vil være suppleringsvalg december 2015 i 
region Nord Øst, Midt og København. Ikrafttræden af vedtægter 1. januar 2016. § 7 Godkendt 
 
Herefter stemmes der om vedtægterne kan godkendes med de rettelser der er påpeget. 
Ingen stemmer imod, ingen der undlod at stemme 
VEDTÆGTERNE GODKENDTES 
 
Ad: 4 Formanden gav ordet til Carsten Vitus fra bestyrelsen Danske Ældreråd. Han oplyste om 
NYHEDSBREV fra Danske Ældreråd og om hvad der arbejdes med aktuelt. 
 
Formanden takkede for god ro og orden under mødet og oplyste om at næste møde var igen rykket på grund 
af valg.  
 
Næste møde bliver: 
DEN 10 DECEMBER  2015.  
 
Referent 
Inge Jacobsen 
Forretningsudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


