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Regionsældrerådet Hovedstaden 

www.regionudvikl.dk 

 

Referat fra Regionsældrerådsmøde den 7. november 2018 

 

Jørn Gettermann bød velkommen til alle og konstaterede, at der var mødt langt flere end 

de 2/3 der kræves ved vedtægtsændringer, som senere er på dagsordenen. 

Et blik ind i fremtidensbolig 

Jørn Gettermann gav herefter ordet til den første inviterede gæst arkitekt og partner 

Anders Bay Holm fra Kant arkitekter. Anders gav sit bud på hvordan ”fremtidens” ældre 

gerne vil bo og udfordrede forsamlingen ved at stille spørgsmålstegn ved om alle boliger 

egnede for ældre skal være indrettet til kørestolsbrugere og andre ældre der er dårligt 

gående.. 

Anders startede med en levende beskrivelse af sine iagttagelser af et livsforløb i 1930’erne 

og nu. Han beskrev her hvilke krav man nu stiller i de enkelte livsfaser og stillede før. 

Sluttede af med at fortælle om Kant Arkitekters nyeste projekt ”cirkelhusene”, der bygger 

på at der skal være plads til en privat zone i en bolig, en zone til fællesskab for boligerne i 

cirklen og sidst et område fælles for alle cirkler. 

 

Hvordan bør fremtiden for ældrevenlige boliger være 

Herefter kom indleder nr. 2 på banen administrerende direktør Niels Olsen fra DAB. 

Niels talte levende om mulighederne i almennyttigt byggeri, hvor man desværre gennem 

mange år har været tilbageholdende med at gå op til grænsen for rammebeløbene. Det 

prøver DAB nu at ændre på. 

Niels gik herefter over til at tale om bofællesskaber og hvorledes de kan etableres, og 

hvilke faldgruber der er herved. Niels viste både eksempler på både vellykkede 
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seniorbofællesskaber og dels mindre og for nogles vedkommende mislykkede forsøg på 

bofællesskaber. 

Niels nævnte Kollektivhuset i Søborg, som en fantastisk vellykket udgave af et 

bofællesskab, hvor man den dag i dag holder fast i de idealer man lagde ind i huset  da 

det blev bygget i starten af 1950’erne. 

Sluttelig nævnte Niels at DAB har udgivet en pjece der hedder DAB ABC: Mental sundhed. 

(pjecen kan fås ved henvendelse til DAB). 

 

Regionens udbud af siddende patientransport 

Efter pausen kom Chefkonsulent Thomas Nymann Nielsen, Region Hovedstaden på 

scenen. Thomas fortalte om resultatet af Regionens seneste udbud af ”den siddende 

Patientbefordring”. 

Thomas kunne oplyse, at regionen har forsøgt at forenkle arbejdsgangene ved bestilling af 

siddende patientbefordring, ved at koordineringen af alle bestillinger uanset, hvem, der 

rekvirerer transporten sker af ”Akutberedskabet i Region Hovedstaden” (som i forvejen 

tager sig af liggende transport,1813 transport og 112 transport). 

Det nye udbud er hovedsagelig vundet af Falck, der fremover har 78% af kørslerne, den 

anden er HBC, der har 22%. Dertil kommer at Falck også fremover skal stå for el-

bilkørslerne, når de pr. 1. marts bliver igangsat. 

 

Beslutning om vedtægtsændringer 

Herefter var det tid til beslutning om vedtægtsændringer. Formanden undskyldte at 

vedtægtsændringer kom med så kort varsel og fortalte at ændringer er nødvendiggjort af 

at Nykredit Bank, ikke kan acceptere de nuværende vedtægter som baggrund for 

oprettelse af en foreningskonto. Formanden oplyste at Forretningsudvalget vil gennemgå 

vedtægterne og forelægge endnu et forslag til revision til repræsentantskabsmødet i 
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januar. Her vil blandt andet blive indsat en frist for fremsættelse af forslag til 

vedtægtsændringer. 

Herefter var der afstemning om de forelagt forslag til ændringer. Ingen stemte imod og 

ingen stemte hverken for eller imod. Forslagene blev vedtaget enstemmigt vedtaget. 

De reviderede vedtægter er således gældende fra den 7. november 2018. 

 

Er der nyt om Sundhedsaftalerne? 

Herefter gav Finn Kamper Jørgensen  (FU) os en status på de nye Sundhedsaftaler. Vi 

svæver stadig i uvidenhed om hvad der vil ske. Man holder i regeringen kortene tæt ind til 

kroppen og Finn kunne bar opfordre os til at vi holder meget nøje opmærksomhed på, 

hvilke signaler der måtte komme og at kommunerne reagerer så snart det er muligt. 

Sluttelig berettede Bente Clausen (FU) om PIU herunder at PIU skal deltage med 2 

medlemmer i et møde indkaldt i regionen om sundhedsaftaler. (Forretningsudvalget har 

kun en plads). 

 

Mødet blev afsluttet kl 13.00, hvorefter der var frokost. 

 

Referat 

 

 

Jørn Gettermann 

Formand Regionsældrerådet Hovedstaden. 

Mobil 209127701 

E-mail: joern@gettermann.dk 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


