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Referat af møde i forretningsudvalget (FU) 
den 5. april 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: 
 
Kunne berette, at det nu er ved at lykkes at få sammenstillet en forsendelsesliste på  
Ældreråds/Seniorrådsformænd i de enkelte kommuner. Det har været et større arbejde, da ikke alle 
kommuner har oplysningerne tilgængelige på deres hjemmesider. 
 
Gensidig orientering: 
 
Erik nævnte 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 forfølger sagen. 
 
Man er på Bornholm meget presset på hjemmesygeplejen med en sygeprocent på 11%. 
 
Finn refererede fra Landsbestyrelsen, at vi kommer ind i en ny sundhedspolitisk periode, hvor kodeordet 
er: ”Stimulering af det nære sundhedsvæsen” 
 
Fredensborg har lave en kvalitetsstandard for aflastning i hjemmet (for demente) 
 
Inge oplyste at de laver et seminar for det nye Seniorråd og et borgermøde med emnet Altzheimer 
Er i gang med en seniorpolitik og arbejder på et pårørenderåd. Desuden arbejdes med et patientcenter, 
hvor ventetiden skal nedbringes fra 10 dage til 7 dage. 
 
Bente her arbejdes med akutfunktionen i samarbejde med nabokommunerne. Plejecenterudbygges. 
Seniorrådet ska i maj måned drøfte, hvad de skal arbejde med de næste 4 år. 
 
Michael fortalte at seniorrådet her udgiver et kvartalsvis nyhedsbrev. Rudersdal har udliciteret noget af 
hjemmeplejen (dog ikke hjemmesygeplejen) 
 
 



Regionsældrerådet 
 
Karenmargrethe oplyste at Gribskov har udliciteret en stor del af hjemmeplejen. Kommunen har dog 
hjemtaget dele heraf igen (hjemmesygeplejen). Med hensyn til det Finn fortalte, har Gribskov ikke taget 
højde for det nære sundhedsvæsen. 
 
Lise og Hanne  kunne oplyse at København arbejder på en politisk aftale om det palliative område. 
Der er udsendt spørgeskemaer til samtlige plejehjem= en analyse af hvad der sker på de enkelte plejehjem. 
Der arbejdes på bedre normeringer på de enkelte plejehjem. 
Der mangler iflg. de praktiserende læger sygeplejehjælp på de enkelte plejehjem, så det kan undgås at 
medicinhåndteringen bliver et problem. 
 
Jørn kunne oplyse at man har udarbejdet en indsatsplan for seniorrådet. Derudover har man behandlet en 
stor analyse af hele plejeområdet. 
 
Planlægning af Fællesmøde den 17. maj 
 
Der blev nævnt en række emner: 

Plejebolig reformen 
Finns oplæg om nytænkningen på sundhedsområdet 
Sundhedsaftale- dialogmøde 
En gennemgang af Regional Udvikling med vægt på den kollektive trafik 
Politikernes mål for sundhedsområdet 

 
Hjemmesiden opdatering 
 
Jørn tager kontakt til Leif Bentsen, der hidtil har redigeret hjemmesiden og laver en aftale om fremtidig 
drift. 
 
Økonomien 
 
Michael har fået regnskab og bilag fra tidligere kasserer. Det blev aftalt at Michael hurtigt gennemgår dette 
og derudover opstiller et budget til meget snarlig udsendelse. 
 
Patientinddragelsesudvalget 
 
Nedsat for 4 år siden. 
Bliver i regionen brugt til mangt og meget (dækker både brugere og pårørende).  
Arbejder bl.a. med vejledning til nye sundhedsaftaler. Har været  involveret i ”Årets brugerinddragende 
initiativ”.  
 
Bente laver et kort notat herom. 
 
Eventuelt 
 
 
Det blev foreslået at vi til et af fællesmøderne for eksempel får en person fra Fylkesældreområdet i Norge 
til at fortælle om arbejdet i Fylkesældrerådet. 


