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Referat af møde i forretningsudvalget (FU) 
den 15. august 2019 
 
 
Deltagere: 

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

 
1. Orientering fra formanden: 
 
Jørn orienterede om mødet mellem de 5 regionsformænd, hvor man i enighed har udarbejdet en skrivelse 
til Danske Ældreråd med opfordring til et tættere samarbejde. Oplægget fra de 5 regionsformænd er 
vedlagt referatet 
 
Sofie Hæstorp har givet tilsagn om at komme til vores møde i november. Emnet kan her være Værdibaseret 
styring i Region Hovedstaden. 
 
Fremover vil der være et fast punkt på dagsordene: Nyt omkring Sundhedsaftalerne. 
 
Gensidig orientering: 
 
Finn orienterede om det kommende seminar for bestyrelsen i Danske Ældreråd. 
 
Finn vil bede bestyrelsen i DÆ om at skrive til Sundhedsstyrelsen om denne i sin udmelding 
om godkendte sundhedsplaner erindrer om begrebet patientrettet forebyggelse og §119 stk. 3 samspillet. 
 

Erik orienterede om problemet med akutpladser/akutfunktion på Bornholm og Finn vil tage 
problemstillingen med til bestyrelsesmødet i Danske Ældreråd. 
 
Bente orienterede om PIU: 

 Problemerne med Sundhedsaftalernes manglende samordning med bruger/pårørende 
rpræsentanter 

 Der er kommet 2 PIU repræsentanter med i en tværsektoriel styregruppe 

 Der var dialogmøde den 19. juni om sundhedsaftalerne. 
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 Der er udarbejde en patient/pårørende guide på 200 sider, der søger at give svar på mange af d 

spørgsmål, der kan opstå.- den findes kun digitalt, men alle patientvejledere på hospitalerne har 
den. 

!! Der var enighed om at det kunne være et emne til et kommende Regionsældreådsmøde 
 
2. Planlægning af Fællesmøde med kommunerne 
 
Jørn har lavet en aftale med praktiserende læge Thomas Saxild om at han fortæller om sit og kollegers 
projekt omkring bedre samarbejde mellem praktiserende læger og hospitaler samt kommuner for diabetes 
patienter 
 
Hanne vil få en fra København til at fortælle om overgang fra hospital til eget hjem ”projekt Sikker 
Sammenhæng”. 
 
3. Hjemmesiden opdatering og navn 
4.  
Opdateringen af hjemmesiden er lagt lidt på is, idet ankermanden Niels fra Fredensborg er blevet formand 

for Seniorrådet Fredensborg og derfor pt ikke har tid. 

5. Økonomien ved Michael 

Der er ikke de store bevægelser i økonomien.  

 
 
Referat: Jørn Gettermann 
 
 


