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Referat af møde i forretningsudvalget (FU) 

den 19. august 2020 

 

 

Deltagere: 

Bente Clausen (Albertslund) 

Lise Helweg (København) 

Jørn Gettermann (Lyngby-Taarbæk) 

Michael Burgess (Rudersdal) 

Karenmargrethe Dencker (Gribskov) 

Peter Frahm (Frederiksberg) 

Erik Larsen (Bornholm) 

 

Afbud:  

Inge Jacobsen (Høje-Tåstrup) 

Hanne Simonsen (København) 

Finn Kamper-Jørgensen (Fredensborg) 

 

 

1. Orientering fra formanden: 

 

Har før sommerferien deltaget i et webmøde Sofie Hæstorp om Covid19 

håndteringen, formanden for PIU deltog ligeledes. 

Konklusionen var at der var gjort hvad der med den viden man havde det bedst 

mulige. 

 

2. Gensidig orientering: 

 

• Det blev drøftet om RÆR skal markere sig i debatten om plejehjemmene, der 

var enighed om at det er en opgave for Danske Ældreråd (som har været 

bemærkelsesværdig tavs herom) 

• PIU er langt med patientguiden, især på afsnittet om Palliation 

 

3. Covid19 situationen 

 

• Kommunehåndbogen om Coruna oplever Bente som meget fodslæbende, og 

den ekstra rengøring på plejehjemmene har ikke virket 

• Karenmargrethe har fået klager over at Flex-trafik ikke bruger mundbind 
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4. Planlægning af RÆR for resten af perioden 

 

• Følgende mulige temaer blev bragt op: 

• Supersygehusene og deres økonomiske vanskeligheder 

• Hospice 

• Samordingsudvalgene , få repræsentanter fra nogle af dem, til at fortælle 

om, hvilke udfordringer de ser i et optimalt samarbejde 

• Ensomhed, få EGV v/ Kirstine Svane til at komme 

• Demens, herunder demenshandleplan 

• Hjemmeplejen, minuttyraniet 

• Formanden Ældresagen til at komme med et oplæg 

• Affaldssortering om de udfordringer det giver 

 

Herudover har vi følgende emner fra tidligere: 

• Marianne Kirchoff, Furesø 

• Formand PLO, Christian Freitag  

• Sundhedsdirektør Torben Laurèn, Frederiksberg Kommunen 

• Sundheds-og Ældreminister Magnus Heunicke 

• Mette Marie Davidsen, Patientguiden Region Hovedstaden 

• Invitere Oslo Fylkesraad til at fortæle om deres virke 

• Sundhedsstyrelsens nationale mål (herunder gennemgang af ”Min 

Sundhedsplatform”) 

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

•  

5. Økonomien ved Michael 

Der er ikke de store bevægelser i økonomien. 

6. Eventuelt 

i.a.b.  

 

Næste møde er den 13. oktober 2020 
 
Referat: Jørn Gettermann 
 
 


