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Møde i Sundhedsudvalget, den 22. februar 2021 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Sundhedsudvalget 
Dato: Mandag den 22. februar 2021 kl. 14-16 
 
Medlemmer: Anne Marie Bossen Aarøe, Arne Bjørn Nielsen, Elin Johansson, Hanne Simonsen, 
Henrik Høgh, Leif Andreasen, Lisbeth Sølver, Lise Helweg, Margit Schrøder. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/sekretariatet (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et dagsordenspunkt med orientering om 
arbejdet i Regionsældreråd Hovedstaden. 
 

2. Valg af dirigent 
v/sekretariatet (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Anne-Marie Bossen Aarøe blev valgt som dirigent 
 

3. Valg af formand for Sundhedsudvalget 
v/dirigenten (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Hanne Simonsen blev valgt som formand. 
[Hanne Simonsen vandt med 4 stemmer mod Lisbeth Sølver med tre stemmer. To stemte blankt]. 
 

4. Valg af næstformand for Sundhedsudvalget 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsorden. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger formand 
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BESLUTNING 
Udvalget besluttede at udpege to formænd. Lisbeth Sølver og Lise Helweg blev valgt 
som næstformænd. 
[Der blev først afholdt valg, som endte uafgjort, og med en blank stemme] 
 

5. Valg af mødedatoer og -tidspunkt 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der har tidligere været tradition for, at udvalget vælger en bestemt ugedag og 
tidspunkt, hvor mødet hver måned ligger den første eller anden uge i måneden. 
 
Udvalget bedes derudover bemærke, at hele ældrerådet er inviteret til møde den 26. 
februar i tidsrummet kl. 13.30-16.10 og den 2. marts om formiddagen omkring budget 
2022 på sundheds- og omsorgsområdet. 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at lægge deres møder i forlængelse af møderne i 
Omsorgsudvalget dvs. kl. 13-15. Møderne ligger derfor følgende dage: 

• Torsdag den 11. marts 2021 kl. 13-15 

• Fredag den 9. april 2021 kl. 13-15 

• Torsdag den 6. maj 2021 kl. 13-15 

• Fredag den 4. juni 2021 kl. 13-15 
 

6. Orientering om Ældrerådets deltagelse i Regionsældreråd Hovedstaden 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
I hver region er der af frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, hvor repræsentanter fra 
regionens kommunale ældreråd samarbejder om temaer, som er relevante på det regionale plan. 
Regionerne har opgaver indenfor sundhedsvæsenet, det sociale område, regional udvikling, 
erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik. Især sundhedsområdet og 
trafikområdet har ældrerådenes interesse. Der findes ingen lovgivning om regionsældreråd. 
 
Der er årligt fire repræsentantskabsmøder i Regionsældreråd Hovedstaden, som foregår på 
Regionsgården i Hillerød. Derudover mødes medlemmerne af 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger næstformand. 

INDSTILLING 

1. at udvalget beslutter møderække for 2021. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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Forretningsudvalget i Regionsældrerådet også fire gange årligt for at planlægge 
repræsentantskabsmøderne. Fra Københavns Ældreråd har der været tradition for, at to af 
medlemmerne af Sundhedsudvalget også sidder i Regionsældreråd Hovedstadens 
Forretningsudvalg. 
 
BILAG 

• Link til Regionsældreråd Hovedstadens vedtægt 
www.regionudvikl.dk/Generelle%20filer/Regions%C3%A6ldrer%C3%A5d%20vedt 
%C3%A6gter%20pr%2007%20november%202018.pdf 

• Link til Forretningsordenen for Regionældreråd Hovedstadens Forretningsudvalg 
www.regionudvikl.dk/Forretningsudvalg/Forretningsorden.pdf 

• Link til Regionsloven www.elov.dk/regionsloven/ 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at tage punktet op på næste udvalgsmøde med henblik på at 
udpege to medlemmer til Forretningsudvalget i Regionsældreråd Hovedstaden. 
 

7. Kommissorium for Sundhedsudvalget 
v/ formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Vedlagt som inspiration er det tidligere Sundhedsudvalgs kommissorier for henholdsvis 2017 og 
2020. 
 
BILAG 
Sundhedsudvalgets kommissorie 2017 
Sundhedsudvalgets kommissorie 2020 
 
BESLUTNING 
Udvalget vendte kommissoriet, og besluttede at drøfte det på næste udvalgsmøde. 
Følgende blev bl.a. foreslået at tilføje til kommissoriet: 
 

• Sundhedsaftalen 

• Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning 

• Forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentre, §79-klubber og flextrafik og sundhedshuse 

• At lade udvalgets kommende mærkesager være en del af kommissoriet 
 

8. Orientering fra Forretningsudvalget og det politiske Sundheds- og 
Omsorgsudvalg 

v/formanden (orienteringspunkt) 
 

 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget beslutter kommissorium. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  
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BAGGRUND 
Mødemateriale fra det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg: 
www.kk.dk/indhold/sundheds-og-omsorgsudvalgets-modemateriale 
 
BESLUTNING 
Der var intet at bemærke. 
 

9. Næste udvalgsmøde 
v/formanden (orienteringspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget aftalte at mødes torsdag den 11. marts 2021 kl. 13-15. Udvalget besluttede 
bl.a. at behandle følgende på mødet: 

• Udpegning af to medlemmer til Regionsældreråd Hovedstaden 
Forretningsudvalg 

• Kommissorium 

• Mærkesager 

• Det gode udvalgsarbejde 

• Budget 2022 
 

10. Eventuelt 
Der var intet at bemærke. 

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.  


