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Referat af møde i forretningsudvalget (FU) 
 
den 17. maj 2021 
 
 
Deltagere: 
 

Bente Clausen (Albertslund) 
Lise Helweg (København) 
Lisbet Sølver (København) 
Jørn Gettermann (Lyngby-Taarbæk) 
Michael Burgess (Rudersdal) 
Finn Kamper-Jørgensen (Fredensborg) 
Peter Frahm (Frederiksberg) 
Erik Larsen (Bornholm) 
 

 

1. Velkommen til nyt medlem af Forretningsudvalget 

 
Københavns kommune har afholdt valg til Ældrerådet og efter konstitueringen 

fortsætter Lise Helweg og Lisbet Sølver indtræder i stedet for Hanne Simonsen. 

Jørn Gettermann bød Lisbet velkommen til arbejdet i Regionsældrerådet. 

 

2. Meddelelser Formanden 

 

Formanden kunne oplyse, at udover Inge Jacobsen (vestegnen) er Karenmargrethe 

Dencker (nordgruppen) udtrådt af FU, der er ingen suppleanter, så posterne 

forbliver ubesatte til næste valgperiode. 

 

Jørn fortalte at Finn, Peter og Jørn deltager i et virtuelt dialogmøde om Ny 

praksisplan for speciallægeområdet. Finn kommer med et indlæg på mødet. 

 

3. PIU 

 

Bente orienterede om arbejdet i PIU, er ligesom Regionsældrerådet har ligget lidt 

underdrejet, der har dog været afholdt en række virtuelle møder 

 

4. Generel drøftelse af Coronasituationen i kommunerne. 

 

Der var bordet rundt en opfattelse af at kommunerne generelt har får styr på 

corona situationen på ældreområdet, dertil kommer at størstedelen af + 60 

årige er vaccineret. 

Dog kunne Michael berette, at der på et af plejecentrene i Rudersdal havde 

været en overraskende problemstilling. En medarbejder på et plejecenter var til 
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trods for at medarbejderen var blevet vaccineret mod corona blevet smittet, 

men var intetanende herom gået på arbejde og havde derved også smittet en 

række beboere på plejecentret alle de smittede beboere var også vaccinerede. 

Det positive var dog, at ingen af de implicerede fik alvorlige symptomer. 

 

5. Næste Regionsældrerådsmøde. 

 

Det var blevet varslet til den 15. juni, men med de nugældende restriktioner 

må der højst være 28 i lokalet. Der var både derfor og fordi der var en 

opfattelse i Forretningsudvalget, at en del af medlemmerne ville være utrygge  

ved at deltage i noget større arrangement før sommerferien, enighed om, at 

møde skulle flyttes til primo september (JG har efterfølgende med Region 

Hovedstaden aftalt at mødet i stedet holdes den 3. september 21). Finn Kamper 

kunne berette fra DÆ’s bestyrelse, at der var mange afbud til 

repræsentantskabsmøde i Odense. 

 

Der blev herefter drøftet temaer for næste møde. 

• JG vil fortsat forsøge at få Magnus Heunicke til at komme til mødet i 

september, emne: Coronasituaionen, kommende sundhedsreform, sund 

aldring og seniorliv i Region Hovedstaden 

• Det blev drøftet at der afholdes et valgmøde med en paneldiskussion 

• Supersygehusene og deres økonomiske vanskeligheder 

• Samordningsudvalget, få en repræsentant herfor til at fortælle om, hvilke 

udfordringer de ser i et optimalt samarbejde 

• Ensomhed, få EGV v/ Kirsten Svane til komme 

• Demens, herunder demenshandleplanen 

• Hjemmeplejen, minut-tyraniet 

• Formanden for Ældresagen( eller direktøren) til at give et oplæg 

• Affaldssortering om de udfordringer det giver de ældre borgere 

• Formanden for PLO, deres syn på det nære sundhedsvæsen 

• Sundhedsdirektør Torben Lauren (Frb.) 

• Mette Marie Davidsen  om patientguiden Region Hovedstaden 

• Invitere Oslo Fylkesraad til at fortælle om deres virke 

• Sundhedsstyrelsens nationale mål (herunder en gennemgang af ”Min 

Sundhedsplatform”) 

• Et rent PIU møde, hvo der er mulighed for at gå mere i dybden. 

•  

6. Økonomien 

 

Det blev drøftet, at det grundet corona restriktionerne ikke har være muligt at 

afholde egentlig ”generalforsamling”.   Der  var enighed om at denne måtte 

suspenderes for 2021, og at kontingentet for 2021 opkræves på baggrund af 

”generalforsamlingen i 2020 ”. Michael udsender snarest opkrævninger. 
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Dog udarbejdes sædvanligt årsregnskab for 2020 (med revisorpåtegning) og 

budget for 2021, så hurtigt som muligt til udsendelse til deltagerne i 

Regionsældrerådene. 

 

 

 

Referat 

 

Jørn Gettermann 

 

 
 


