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Referat af
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Jørn Gettermann bød velkommen til alle .
Herefter holdt Finn Kamper-Jørgensen et indlæg om, hvor er Sundhedsreformen lige nu
og hvad skal vi forberede os på. Finn kunne fortælle, at der er dobbeltlukkede døre om
hvilke tanker regeringen gør sig om en sundhedsreform, til trods for at Finn har meget
gode forbindelser er intet sluppet ud. Men der er mange gisningerne og en af dem er,
at der skal laves 29 sundhedsområder i Danmark omkring de nye supersygehuse (til
erstatning af regionerne?). Men Finn mener, at vi skal berede os på store ændringer, så
hans budskab var: lyt og vær vågen!
Finns slideshow er vedlagt referatet
Herefter gik vi over til et helt andet emne: Hvordan kommer seniorer i arbejde. Her
fortalte Henrik Agersted om en frivillig organisation, der hjælper frivillige i arbejde. Det
eneste krav organisationen stiller er: Vil du arbejde og har du lyst til det? Organisationen
har løbende kontakte til en lang række forskellige firmaer/virksomheder, og når
virksomheden har et behov forsøger organisationen at ”parre” virksomheden med en
arbejdsvillig senior. Senior er far 50 år og opefter, der er ingen øvre aldersgrænse.
Organisationen er landsdækkende og har på landsplan ca. 2000 medlemmer og i
hovedstadsområdet er der ca. 200 medlemmer. Der kommer i hovedstadsområdet ca. 150
i arbejde om året (set ud af en medlemsskare på gennemsnitligt 200).
Der var et spørgsmål til Henrik, om det ikke var det offentliges og fagforeningernes
opgave. Hertil svarede Henrik, at det synspunkt kunne man godt have, men de der
kommer til foreningen og søger hjælp, har oplevet ikke at kunne få hjælp andre steder.
Henrik Agersted slideshow vil blive eftersendt.
Specialkonsulent Tilsynsfunktionen Claus Syberg Henriksen, Københavns kommunen
fortalte herefter om hvordan Københavns kommune griber tilsynsfunktionen an. Den er
lagt i en særlig afdeling, hvis eneste opgave er, at føre tilsyns med plejehjem og
hjemmeplejen i Københavns kommune. Der var tale om et meget professionelt anlagt
tilsyn, med de mange plejehjem, der er i København. Det bygger primært på et positivt
samarbejde med institutionerne mere end gammeldags kontrol, men man må dog ind
imellem sande, at tillid er godt, men det kan ikke erstatte kontrol.
Claus Syberg Henriksens slideshow er vedlagt referatet
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Herefter gik vi over til en fælles drøftelse af, hvad vi havde fået ud af mødet med
ældreministeren. Der var stor enighed om, at det var et skuffende møde, der kom ikke
noget nyt og, der var stort set ikke mulighed for at stille spørgsmål. Forretningsudvalget vil
følge op mødet senere og bede om redegørelse for, hvad ministeren har fået ud af
møderne.
Næste punkt var omkring høreapparater. Hans Holm Furesø havde ønsket at få et punkt
på dagsordenen om de meget lange ventetider på at få et høreapparatet (der er set
eksempler på op til 1½ år).
Formanden har forelagt Hans Holm mail for Regionen og fik under mødet dette svar fra
Center for Sundhed:
Ventetid til høreapparatbehandling i Region Hovedstaden
Region Hovedstaden har fokus på de lange ventelister til
høreapparatbehandling og arbejder målrettet på at nedbringe dem. I år har
regionen afsat midler til en engangsbevilling på 7, 1 mio. kr. til afvikling af de
eksisterende ventelister til høreapparatbehandling på hospitalerne (ca. 3.100
patienter).
Der arbejdes desuden i de øvrige regioner og på nationalt plan på tiltag, som
kan medvirke til at nedbringe ventetiden til høreapparatbehandling, hvilket er
vigtigt, da ventetiderne er et problem i hele landet. Dertil kommer at
Regeringen i sit finanslovsforslag for 2019 har afsat et trecifret millionbeløb,
som årligt skal fordeles imellem høreområdet og to andre sundhedsområder i
perioden 2020-2022.
Det er samlet set Region Hovedstadens forventning, at ovenstående tiltag på
området vil have en positiv effekt på ventetiden til høreapparatbehandling på
regionens hospitaler.
Der kom på mødet en række eksempler frem for uhensigtsmæssige ventetider, og det blev
aftalt på mødet, at Forretningsudvalget arbejder videre med sagen.
Herefter blev mødet afsluttet af formanden.
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