
Regionsældrerådet 
 
Referat af møde i forretningsudvalget (FU) 
den 16. august 2018 
 
 
Deltagere: 

Bente Clausen (Albertslund) 
Lise Helweg (København) 
Inge Jacobsen (Høje-Tåstrup) 
Jørn Gettermann (ref) (Lyngby-Taarbæk) 
Michael Burgess (Rudersdal) 
Finn Kamper-Jørgensen (Fredensborg) 
Karenmargrethe Dencker (Gribskov) 
Hanne Simonsen (København) 
Erik A. Larsen (Bornholm) 
afbud fra Peter Frahm (Frederiksberg) 

 
Orientering fra formanden: 
 
Oplyste, at der skal være fællesmøde mellem formænd/næstformænd og DÆ’s bestyrelse den 22. august 
2018, formændene for de 5 regioner mødtes for en uge siden og har sendt forslag til dagsorden til DÆ. 
 
Der er afsendt høringssvar fra Regionsældrerådet Hovedstaden til Regionen på høringen omkring 
”Praksisplan for speciallægehjælp”. Der var stor tak til Bente som har udarbejdet udkastet til høringssvaret. 
 
 Der er indkommet en skriftlig kritik fra Brøndbys seniorråd omkring processen og indholdet af det 
udsendte regnskab for 2017. (behandles under eventuel). 
 
Erik fra Bornholm har ønsket drøftet, hvorvidt Regionsældrerådet skal betale for rejseomkostninger for 
Bornholm til regionsældrerådsmøderne. Dette blev drøftet, og der var enighed flertal for at alle deltagere i 
FU skal behandles ens, og derved var der ikke tilslutning til at dække Bornholms deltagelse i møderne. 
 
Gensidig orientering: 
 
Erik gentog, at man har bragt problemet for bornholmere med betaling på patienthotel op. Pårørende fra 
Bornholm er på grund af afstanden nød til at overnatte på patienthotel, og det koster 1000,- kr. pr nat. Har 
pt. fået svar om, at detteikke kan ændres. Bornholm har rejst sagen politisk. 
 
Erik havde erfaret, at speciallægerne på Bornholm ikke (pga de nye regler for persondata) må se billederne 
fra CT-scanninger. Lægerne og patienterne kan få billederne CD, men skal betale særskilt herfor. Han har 
rejst dette politisk på Bornholm og det er ved at blive undersøgt. 
 
Den 12. oktober er der et offentligt møde, hvor hospitalsdirektøren fortæller om Bonholms Hospital som 
udviklings hospital. 
 
Seniorrådet på Bornholm har sendt et 4 sider kommentarer til budget 2019 
 
Inge: I Høje Tåstrup får de en ny borgerjournal med en pc på alle stuer. 
Inge kunne oplyse. at seniorrådet budget i Høje Tåstrup skal spare 10.000 kr. i år og 25.000 kr. de næste 2 
år ud af et budget på 90.000 kr. 



Regionsældrerådet 
 
Forretningsudvalget står uforstående overfor denne nedvurdering af det arbejde, der udføres i et seniorråd 
og udtaler skarp kritik af handlemåden i Høje Tåstrup. 
 
Inge kunne oplyse at formanden for kostudvalget i Høje Tåstrup har valgt at træde tilbage efter 
uoverensstemmelser med forvaltningen, han havde fundet en pulje omkring underernæring, man kunne 
søge og sendt denne oplysning til forvaltningen, det gav uro. 
 
Finn: Der er lange (meget lange) ventetider på genoptræning. Finn finder det uacceptabelt at der er så 
lange ventetider, der skyldes et fastlåst budget. Der er indført et demografireguleret ældrebudget. Det 
eneste dert regulerer er plejeomkostningerne. Det er besluttet at alle omkostninger fra 2020 skal 
indregnes. 
 
Fredensborg har lave en kvalitetsstandard for aflastning i hjemmet (for demente). 
 
Bente: Albertslund, Silkeborg og Vallensbæk er sammen med Danske Madhus gået i samarbejde med 
henblik på at få udbygget proteinrig kost. 
 
Karenmargrethe: Seneste Tilsynspolitik i Gribskov er fra 2011 og Seniorrådet har arbejdet for at få en ny 
tilsynspolitik. 
 
Planlægning af Fællesmøde den 27. september 2018 
 
Der var enighed om at sætte følgende punkter på dagsordenen 

 Finn fortæller om, hvad der pt sker på sundhedsområdet og hvornår vi kan forvente 
en reform. Derudover giver Finn et bud på hvordan strukturen bør være på 
sundhedsområdet. 

 

 Organisationen ”Senior-Erhverv inviteres til at fortælle om foreningens virke og 
resultater” (Jørn kontakter). 

 

 Tilsynspolitik på Plejehjem, Claus Syberg Henriksen fra København inviteres til at 
fortælle herom. (Lise og Hane formidler kontakten til Claus). 

 

 Fællesdrøftelse om erfaringerne fra mødet md Ældreborgmesteren (den 27. august) 
 

 
Hjemmesiden opdatering 
 
Hjemmesiden er bortset fra at navne på FU mangler opdateret. Der arbejdes på at få ændret navnet på 
hjemmesiden og på at få google til at vise den når man søger. 
 
Økonomien 
 
Faktureringssystemet er ved at komme på plads, så fakturaer kan sendes ud. 
 
Eventuelt 
 
Flemming Eistrup har som formand for seniorrådet i Brøndby kommune sendt en skarp kritik af det 
udsendte regnskab, hvor han bl. a. mener at det tidligere Forretningsudvalg har opført sig kritisabelt. 



Regionsældrerådet 
 
Forretningsudvalget har forholdt sig til den skrivelse Flemming Eilstrup har sendt og finder at den ikke har 
bund i virkeligheden.  Det tidligere Forretningsudvalg har opført sig helt igennem korrekt og procedurerne 
har været fulgt. Udarbejdelsen af regnskab for 2017 er ligeledes foregået korrekt. Forretningsudvalget 
afviser derfor kritikken fra Flemming Eilstrup 
 


