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Referat fra Regionsældrerådsmøde
den 5. februar 2020 fra 10-13.30

Formanden bød velkommen og præsenterede dagens indlægsholder: Ida Sofie Jensen,
koncernchef for Lægemiddelindustrien, der gav et levende indblik i lægemiddelindustrien.
Ida Sofie kunne fortælle, at Danmark på de seneste 10 år er blevet en meget betydende
spiller på det internationale lægemiddelmarked.
Ida Sofie kom også ind på behovet for udvikling af lægemidler til gavn for den generelle
sundhed. sundhedsvæsenet udgør 25% af Danmarks samlede offentlige udgifter.
Lægemilder er typisk 10-15 år undervejs inden de kan købes på apoteket.
Danmark har i øvrigt en helt særlig biobank i Herlev, her opbevares mange forskellige typer
menneskedele (blodprøver, knogleprøver, kræftprøver etc.), som virksomheder i både ind og
udland kan bruge til forskning og ved udviklingen af ny medicin.
Vi eksporterer medicin for ca. 118 mia. kr og importere for 16 mia. kr. !!
Hun gav også nogle nøgletal, hvor for eksempel mænd med en grundskoleuddannelse har en
middellevealder på ca. 76 år, mens mænd med en høj uddannelse har en middellevealder på
ca. 83,5 år
Ida Sofie fortalte også lidt om arbejdet i Tryghedsgruppe, hvor hun er formand.
Men I kan læse mere i de slides, som er vedlagt referatet.

Herefter gik vi over til ”Repræsentantskabsmødet”:
1. Valg af dirigent.
Alf Wennevold fra Gentofte blev valgt, han konstaterede at
”Repræsentantskabsmødet var lovligt varslet og indkaldt.
2. Godkendelse af dagsorden
Blev godkendt med den ændring at valg af revisor og eventuelt blev tilføjet
dagsordenen.
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3. Forretningsudvalgets beretning for 2019
Formand Jørn Gettermann aflagde beretning og fortalte om de arrangementer, der har
været i 2019. JG fortalte også om de 5 regionældrerådsformænds bestræbelser på at
for Danske Ældreråd med til at arbejde for at Regionsældrerådene bliver lovfæstede.
Det har hidtil været uden effekt, der er dog sket en opblødning i samarbejdet med
bestyrelsen/administrationen for DÆ. De 5 regionsældrerådsformænd vil snarest
drøfte næste skridt.
Beretningen blev godkendt.
4. Beretning fra PIU for året 2019
Bente Clausen aflagde beretning for arbejdet i PIU (Patientinddragelsesudvalget).
Beretningen blev godkendt.
5. Forelæggelse af regnskab.
Kasserer Michael Burgess beklegede at han ikke havde nået at udsende regnskabet
med mødeindkaldelsen. Michael måtte inkassere en del kritik herfor. Regnskabet er
revisor godkendt og det blev efter en del debat godkendt.
6. Forslag til kontingent 2019
Forretningsudvalget indstiller uændret kontingent , dette blev tiltrådt.

7. Forslag til budget 2019
Kasserer Michael Burgess, gennemgik budgettet og også dette blev tiltrådt.

8. Drøftelse om fællesmøder 2020, Forretningsudvalget foreslår følgende mulige
emner:
a. Temadag om Hospice
b. Indlæg fra Praktiserende Lægers Organisation om deres syn på fremtiden i en
ændret sundhedsvæsen
c. Indlæg om Geriatri
De blev tiltrådt og derudover kom der forslag om:
 Brugerbetaling som tema
 Visionen for almen praksis
 Kommunernes (KL’s) holdning til et kommende sundhedsvæsen
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Et medlem tilbød at demonstrere alderdomshøretab

9. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
10. Valg af revisor
Nuværende revisor Carsten Vittus (Albertslund) blev genvalgt og bliver sekunderet at
yderligere et medlem fra Albertslund.
11. Eventuelt
Der blev ikke rejst noget under dette punkt.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Referat

Jørn Gettermann
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