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Referat af Forretningsudvalgsmøde afholdt den 15. august 2022 

 

 

Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt uden bemærkninger 

 

Sundhedsreformen 

Der var en drøftelse af, hvor vi er nu. Hvor ”Udkast til bekendtgørelse om 

sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler” er 

udsendt i høring. Danske ældreråd afgiver høringssvar, hvor man 

fokuserer på, at der ikke i udkastet til bekendtgørelse er tydelige rammer 

for patientinddragelse. 

Vi var i FU enige i denne problemstilling, og vi vil aktivt bruge den adgang 

vi har via vores repræsentation i PIU. 

Der var herefter en drøftelse af hvilke udfordringer, der er for 

regionen/kommunerne. 

Den store udfordring for os er, hvordan bliver regionsældrerådet og 

kommunerne involveret i processen, og hvad kan vi gøre for at blive 

involveret. 

Finn nævnte, at han forsøger at klæde sin borgmester på til arbejdet i 

sundhedsklyngerne. 

Her prøver han på at give borgmesteren stikord med udgangspunkt i 

tallene for kronisk sygdom for ældre (3 ud af 4 over 60 år har en lronisk 

sygdom – hver 4. endog 3 eller flere samtidige kroniske sygdomme). Finn 

bruger ”sloganet” ”Et godt ældreliv trods sygdom”. 

Finn nævnte også at populationsansvaret mangler, og at der bør 

udarbejdes forløbsprogrammer for eksempelvis slidgigt samt fald, 

faldskader og faldforebyggelse. 

Hans opfattelse er, at materialet for meget bærer præg af 

sygehustænkning. 
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Alf nævnte at Gentofte at Gentofte kommune har oprettet et 

patientudvalg. 

Jørn gjorde opmærksom på den udfordring der ligger i, når kommunerne 

skal modtage hospitalsopgaver fra hospitalerne, spørgsmålet er om 

kommunerne overhovedet er gearet til det. I øjeblikket lider alle 

kommuner af personalemangel på social og sundhedsområdet (fra Social 

og Sundhedshjælpere til sygeplejersker). 

Dertil kommer hele den gamle diskussion om hvorvidt midlertidige 

pladser” skal være brugerbetalte fordi de kommunerne definerer dem til at 

ligge under serviceloven og ikke sundhedsloven. Akutpladser er via 

statslig bekendtgørelse gjort gratis for borgeren 

Arne kunne her nævne, at København i budgetlægningen har fastlagt 

procedurer for brugerbetaling. 

De 2 nærhospitaler i regionen blev også drøftet, der er her 3 modeller. 

Rene kommunale funktioner, en blanding af praktiserende læger og 

speciallæger og fremskudte hospitalsfunktioner. 

Herudover drøftede FU begrebet ”den afklarende samtale” i kommunen 

ved kronisk sygdom- 

FU aftalte at mødes igen ultimo november for at drøfte sundhedsreformen, 

på det tidspunkt burde der være større afklaring og 

regionsældrerådsmødet med Lars Gaardhøj har været afholdt. 

 

Forslag til ændring af vedtægterne 

Peter og Bente har gennemgået vedtægterne, så de afspejler den form 

vores mødeaktivitet har i dag. 

De store ændringer er, at kun første møde på året betegnes 

Repræsentantskabsmøde alle øvrige møder hedder 

Regionsældrerådsmøder  

Betegnelsen ældreråd/seniorråd konsekvensrettes 

Derudover var der en drøftelse af konsekvenserne af Frederiksbergs 

eventuelle overgang til Vestgruppen.  

Frederiksberg har i dag en fast plads i Forretningsudvalget, den blev i sin 

tid aftalt for at sikre Frederiksberg indflydelse, idet Frederiksberg var i 

samme gruppe som København og Bornholm.  
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Dette ”storebror/lillebror” forhold vil ikke længere være til stede, hvis 

Frederiksberg overgår til Vestgruppen, hvorfor Forretningsudvalget (på 

nær Peter) var indstillet på en revision af vedtægterne som indebærer at 

Frederiksbergs faste plads bortfalder. 

Dette færdigdrøftes, når der foreligger klarhed om hvorvidt Frederiksberg 

overgår til Vestgruppen. 

Der var enighed om at de reviderede vedtægter forelægges på 

Repræsentantskabsmødet primo 2023. 

 

Den nye hjemmeside 

Der var enighed om, at det er blevet en god hjemmeside. Arne havde dog 

et par smårettelser som vil blive indarbejdet. 

 

Kommende møder  

Møderne 15. september og 11. november er fastlagte. 

Derudover var der enighed om, at 1. møde i 2023 skal dedikeres sundhed. 

Finn foreslog derudover, at vi skal undersøge om vi kan få en 

repræsentant fra et Fylkesråd i Norge til at fortælle om Fylkesråd. 

 

Økonomien 

Jørn redegjorde for økonomien herunder at den nye hjemmeside er blevet 

væsentligt billigere end forudsat i budgettet. Der var afsat 20.000 til en 

nye hjemmeside, men det er lykkedes at forhandle en pris på 7.500 kr. for 

den nye hjemmeside. 

 

Høringer 

Vi har fået 2 sager i høring: 

Praksisplan for fodterapi 2023 i Region Hovedstaden  

Og 

Praksisplan for kiropraktik 2023 i Region Hovedstaden  

Bente har skrevet forslag til høringssvar på begge og eventuelle 

kommentarer fra FU’s medlemmer skal sendes til Bente senest den 17.8. 
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Gensidig orientering 

Bente kunne oplyse at vi nu mangler en revisor, idet nuværende revisor 

flytter til Esbjerg. Alle blev bedt om at spørge derhjemme om nogen har 

lyst, derudover vil salen blive spurgt på Regionsrådsmødet den 15. 

september 2022. 

 

Referat 

 

Jørn Gettermann 
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