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Forretningsudvalget (FU) 
 

Referat 

 

Fredag den 6. marts 2023 fra 11-14 

Sted: Regionsgården, Hillerød 

 

 

Deltagere FU: 

 

Bente Clausen (Albertslund) 

Jørn Gettermann (Lyngby-Taarbæk) 

Peter Frahm (Frederiksberg) 

Erik Larsen (Bornholm) 

Alf Wennevold (Gentofte) 

Niels Bang-Ebbestrup  (Hillerød) 

Steen Gormsen Hansen (Høje Taastrup) 

 

afbud  

Arne Bjørn Nielsen (København)  

Elin Johansson (København) 

Finn Kamper-Jørgensen (Fredensborg) 

 

 

1. Orientering fra formanden 

Intet nyt 

 

2. Meddelelser fra medlemmerne 

Peter Frahm fortalte, at dette var hans sidste møde i FU, idet han ikke genopstillede 

til valget på Frederiksberg. Vi takkede Peter for hans mangeårige indsats. 

Det blev nævnt at vi burde interessere os for Klippekort ordningen (det er dog en ren 

kommunal opgave, så den ligger uden for vores regi) 

Det blev også nævnt at de nye busser er meget dårligt indrettede for gangbesværede 

Steen kunne berette at kommunen har valgt at nedlægge Pensionisternes hus, der 

ellers har været en stor succes. 

 

3. Drøftelse af Regionsældrerådets kommende møde 21. april 

Det blev aftalt at temaet er Sundhedsklynger 
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Vi deler temadage på 3 indledere: 

 Anja Bihl-Nielsen Sundhedspolitisk konsulent Danske Ældreråd 

 En Sygehusdirektør, JG tager kontakt til Klynge midt 

 En politiker, Leila  Linden blev nævnt, men det har efterfølgende vist sig at hun er 

forhindret, hun har dog peget på en række alternativer. JG kontakte en af disse 

 

 

4. Status på planlægningen af møderne resten af året 

9. juni, Hospice er aftalt.  

Steen er godt i gang med planlægningen udfra følgende overskrifter: 

 Hvad er Hospice? 

 Hvordan spiller det sammen med resten af Sundhedssystemet 

 Udkørende Hospice 

 

Resten af året? 29. september og 16. november. 

Planlægning heraf afventer nyt om Ældrelov og Ny Sundhedslov 

 

5. Valg af kasserer 

Elin har meldt sit kandidatur. 

Elin blev valgt 

 

6. Eventuelt 

 

 

Vores ”plukliste” til mulige møder: 

 

 Sundhedsklyngerne 

 Hospice 

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

hvilke udfordringer de ser i et optimalt samarbejde 

 Demens, herunder demenshandleplan 

 Affaldssortering om de udfordringer det giver 

 Marianne Kirchoff, Furesø 

 Formand PLO,  

 Mette Marie Davidsen, Patientguiden Region Hovedstaden 

 Invitere Oslo Fylkesraad til at fortæle om deres virke 

 Sundhedsstyrelsens nationale mål (herunder gennemgang af ”Min 

Sundhedsplatform”) 
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 Et rent PIU møde, hvor der er mulighed for at gå mere i dybden 
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