
 

 

Kandidater til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2019 i VALGKREDS 9 
 

Kandidatens navn: 
 

Finn Kamper-Jørgensen 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Fredensborg Seniorråd 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen___X_ 
 
b) Stedfortræder 
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

Nuværende bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd. 9 år i Fredensborg Seniorråd, formand i en periode. Er i 

forretningsudvalget for Regionsældrerådet. Er formand for Danmarks eneste Forebyggelsesråd for Ældrebefolkningen, 

nedsat af en kommunalbestyrelse. Har særlig fokus på Social- og Sundhedspolitikken. Er pensioneret læge. Har i det 

professionelle liv være leder af Statens Institut for Folkesundhed i 30 år, og  i 20 år været medlem af 

Sundhedsministeriets koncernledelse. 10 år medlem af Sundhedsstyrelsens kræftst yregruppe – mange år leder af 

udvalget vedr. Medicinsk Teknologivurdering i Sundhedsstyrelsen. Desuden ca. 10 år leder af nordisk gruppe der lavede  

nordiske konferencer om sundhedsvæsenets udvikling – samt forskning. Introducerede i mine unge år sundhedsøkonomi  

som faglig disciplin.Går ud i ældreforsamlinger med mit key-board med: Syng med på gamle revy-viser og ørehængere 

 – skriver og spiller til ældrerevy. 

Vigtig ting de kommende 2 år i bestyrelsen: Følge og kommentere sundhedsreformen ud fra ældresynspunkter  

 



 
 

Kandidatens navn: 
 

Jørn Gettermann 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Lyngby-Taarbæk  

 

Kandidat til?  
 
a) Bestyrelsen   
 
b) Stedfortræder    X       
 
________ 

 

Kandidatens egen præsentation: 
 

Jeg er formand for Seniorrådet i Lyngby Taarbæk, og formand for Regionsældrerådet Hovedstaden. Før jeg blev 

pensioneret, har jeg været direktør i Region Hovedstaden og før det var jeg både direktør for Teknik og Miljø og 

Undervisning og Kultur i Københavns Amt, o g før jeg kom til amtet havde arbejdede jeg 16 år i 2 kommuner, og heraf 10 

år som direktør. Jeg er oprindelig uddannet som arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole   

Det har givet mig en særdeles solid indsigt i det kommunale og regionale niveau, både på den administrative side, men  

også på den politiske side, da jeg gennem mere end 20 år har rådgivet politikerne direkte. 

Mit ønske er en bestyrelse, der ikke kun rette sit blik på det kommunale/regionale niveau, men også søger at markere sig i  

gennem bl. a. pressen, for derigennem at fremme særlige sager på seniorområdet. 

 

 

 
 

 

 


