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1 (Fortrolig)
2 (Offentlig) Høringssvar vedr. erhvervsfremmereformen
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar vedr. forslag til ny lov om
erhvervsfremme, Danske Regioners høringssvar vedr. forslag til lov om ændring
af lov om turisme og lov om VisitDenmark samt Danske Regioners høringssvar
vedr. forslag til lov om ændring af lov om administration af Den Europæiske
Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.
Resumé
En lovpakke, der skal danne grundlag for at implementere den erhvervsfremmereform, som er aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti, er sendt i høring. Reformen fjerner regionernes opgaver inden for erhvervsfremme og turisme. Samtidig indeholder den nye erhvervsfremmelov hjemlen til regionernes
fremtidige arbejde med en regional udviklingsstrategi. Af hensyn til høringsfristen har Danske Regioner med forbehold for bestyrelsens godkendelse afsendt
høringssvar, der tager afstand fra den centralisering, der ligger i lovforslaget.
3 (Offentlig) Høringssvar vedrørende ny EU-lovgivning om strukturfonde efter
2020
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar vedr. EU-Kommissionens
forslag til ny samhørighedspolitik 2021-2027.
Resumé
EU-Kommissionen har fremlagt en lovpakke, der vedrører tilrettelæggelsen af
EU’s strukturfonde efter 2020. Danske Regioners høringssvar fokuserer på det
indhold, som er mest relevant for regionerne og deres arbejde med regional
udvikling, herunder at regeringen i den nationale udmøntning bør prioritere
midler til energiomstilling, cirkulær økonomi, klimatilpasning og risikoforvaltning i et nyt regionalfondsprogram, og endvidere kvalificeret arbejdskraft, kvalitet og arbejdsmarkedsrelevans af uddannelserne, uddannelser af høj kvalitet
og fremme af livslang læring, samt et sundhedsprogram i et nyt socialfondsprogram.
Endvidere bør det være muligt at fastholde den eksisterende geografi for Interreg-programmerne.
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
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6 (Fortrolig)
7 (Fortrolig)
8 (Fortrolig)
9 (Fortrolig)
10 (Offentlig) Ensartet måde at opstille og offentliggøre responstidsmål
Bestyrelsen godkendte, at regionernes responstidsmål opstilles og offentliggøres ud fra procentdel af udrykninger, som er fremme inden for henholdsvis 5,
10 og 15 minutter.
Bestyrelsen lagde vægt på, at de nye responstidsmål kan blive gradvist implementeret i regionernes kontrakter med leverandørerne på området.
Bestyrelsen godkendte, at responstidsmålene skal omfatte den første professionelle præhospitale enhed på stedet.
Resumé
Sundhedsministeren offentliggjorde miniudspillet ”Klare mål for akuthjælpen”
den 21. marts 2018. Som en udmøntning af udspillet er det i økonomiaftalen
for 2019 blevet bekræftet, at regionerne inden udgangen af 2018 vil stille forslag til en ensartet måde at opstille og offentliggøre responstidsmål på. Desuden er det aftalt, at sammenlignelige responstidstal offentliggøres kvartalsvist
fra 3. kvartal 2018 og frem.
Danske Regioner har på den baggrund sammen med regionerne udarbejdet et
forslag til responstidsmål, som opstilles ud fra procentdel af udrykninger, som
er fremme inden for henholdsvis 5, 10 og 15 minutter. Desuden skal responstidsmålene omfatte såvel ambulance, akutbil som akutlægebil - det vil sige den
enhed, som først kommer frem på stedet. Dermed synliggør målene den udvikling, som regionerne har skabt på det præhospitale område med indførelsen af
akutbiler og akutlægebiler.
11 (Offentlig) Høringssvar vedr. ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed, om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
Bestyrelsen godkendte høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om
autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed, om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love.
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Resumé
Danske Regioner har besvaret Sundheds- og Ældreministeriets høring om forslag om ændring af lov om autorisation og om sundhedsfaglig virksomhed, lov
om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love.
Lovforslaget giver mulighed for en autorisationsordning til ambulancebehandlere og paramedicinere, giver private apoteker mulighed for at genordinere lægemidler og ordinere dosisdispensering, og endelig tydeliggør lovforslaget det
organisatoriske ansvar for fejl i sundhedsvæsenet, der kan være til fare for patientsikkerheden.
På grund af høringsfrist er høringssvaret fremsendt med forbehold for bestyrelsens drøftelse. I høringssvaret bakker Danske Regioner generelt op om lovforslaget, men udtrykker en række forbehold primært vedrørende konsekvenserne for patientsikkerheden.
12 (Offentlig) Kampagne for flere praktiserende læger
Bestyrelsen godkendte at afsætte en ramme op til 100.000 kr. inkl. moms i 2018
og op til 100.000 kr. inkl. moms i 2019 til en kampagne sammen med Praktiserende Lægers Organisation og eventuelt Sundheds- og Ældreministeriet, der
skal få flere læger til at vælge almen medicin som speciale, og flere almene medicinere til at vælge almen praksis som karrierevej.
Resumé
For at sikre lægedækning i almen praksis vil Danske Regioner i samarbejde med
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) udvikle en kampagne, der skal bidrage til at få flere læger til at vælge almen medicin som speciale og flere almen
medicinere til at vælge almen praksis som karrierevej. Sundheds- og Ældreministeriet er umiddelbart positive overfor også at indgå i kampagnen.
13 (Offentlig) Høring over Lov om Den Sociale Investeringsfond
Bestyrelsen godkendte høringssvar til forslag til Lov om Den Sociale Investeringsfond.
Resumé
Danske Regioner har modtaget høring over forslag til Lov om Den Sociale Investeringsfond. På grund af høringsfristen har Danske Regioner fremsendt høringssvar med forbehold for bestyrelsens godkendelse.
14 (Fortrolig)
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15 (Offentlig) Status på indkøbsområdet 2017
Bestyrelsen tog status for KPI’erne for 2017 til efterretning.
Resumé
Der er gjort status på Key Performance Indicators (KPI) i Regionernes fælles
strategi for indkøb frem mod 2020. Der er ydet en stor indsats på området, som
har sikret god fremdrift, og det går som planlagt med to væsentlige mål: besparelser og fællesudbud.
Strategien indeholder dog mange og ambitiøse mål, og flere KPI’er vurderes
meget svære at nå i de sidste to år af strategiperioden. Samtidig indgår det i
ØA19, at der i efteråret 2018 skal aftales nye fælles måltal som en del af sammenhængsreformen.
16 (Offentlig) Danske Regioners EU-prioriteringer 2018
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners EU-prioriteringer for 2018.
Resumé
Danske Regioner bruger sin interessevaretagelse i EU’s beslutningsproces til at
påvirke og informere om EU-initiativer, både når EU-tiltag kan understøtte foreningens strategiske indsatsområder, og når indholdet af forslag til EU-lovgivning ikke er hensigtsmæssigt for den regionale opgavevaretagelse. Der lægges
op til, at Danske Regioner i 2018 bl.a. har fokus på EU’s flerårige budget, EUregler for arbejdsforhold, regionernes resultater på sundhedsområdet, klima,
energi og cirkulær økonomi.
17 (Offentlig) Høringssvar vedr. lovforslag om indførelse af forsøgsordning
med risikodeling i medicintilskudssystemet
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar over forslag til lov om
indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet.
Resumé
Danske Regioner har fremsendt et høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets høring om ”lovforslag om indførelse af forsøgsordning med risikodeling i
medicintilskudssystemet” med forbehold for bestyrelsens godkendelse.
Lægemiddelindustrien oplever, at det er besværligt for patienterne at få Lægemiddelstyrelsens godkendelse af tilskud til deres medicinpræparater. Regeringen har imødekommet kritikken ved i deres Vækstplan for Life Science at opfordre til en forsøgsordning for to udvalgte lægemidler med en model med risikodeling mellem det offentlige og lægemiddelvirksomhederne.
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Med forslaget vil de patienter, som Lægemiddelstyrelsen vurderer, vil have
gavn af medicinen, have mulighed for at få medicintilskud, når de køber deres
medicin på apoteket. Med den nuværende lovgivning er der en række tilfælde,
hvor patienterne, selvom de opfylder betingelserne for at få tilskud fra det offentlige, er afhængige af, at deres læge ansøger om, at de får tilskud. Det er
disse sidstnævnte tilfælde, som denne lovgivning omhandler.
Forsøgsordningen med risikodeling betyder, at virksomhederne tilbagebetaler
regionerne ekstraregningen, hvis lægemidlerne bliver anvendt i større omfang
end aftalt.
Danske Regioner er overordnet positive over for lovforslaget, men finder, at der
er risiko for regionale merudgifter på grund af et større forbrug af medicin.
18 (Fortrolig)
19 (Offentlig) Harmonisering af alderskriterie ved fertilitetsbehandling
Bestyrelsen godkendte fælles regionale kriterier for fertilitetsbehandling, som
indebærer, at en kvinde skal være henvist til tilbud om fertilitetsbehandling,
inden hun fylder 40 år, samt at kvinden kan få fertilitetsbehandling, inden hun
fylder 41 år.
Bestyrelsen bad om på et senere møde at få præsenteret status på udviklingen
på området.
Resumé
Bestyrelsen besluttede på mødet den 14. juni 2018, at der er behov for et fælles
regionalt alderskriterium for fertilitetsbehandling. Bestyrelsen ønskede en belysning af konsekvenser af et fælles alderskriterium, der indebærer, at en
kvinde skal være henvist til tilbud om fertilitetsbehandling, inden hun fylder 40
år, samt at kvinden kan få fertilitetsbehandling, inden hun fylder 41 år.
Det vurderes, at det fælles alderskriterium har meget begrænsede konsekvenser for regionerne, idet kvinder i alderen 40-41 år udgør en meget lille del af
patientgruppen.
20 (Offentlig) Høring over lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
Bestyrelsen godkendte høringssvar om forslag til lov om certificeringsordning
for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.
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Resumé
Danske Regioner har afgivet høringssvar på Sundheds- og Ældreministeriets høring vedrørende lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på
sundhedsområdet.
På baggrund af regionernes erfaringer med svingende kvalitet i de anvendte
tolkes kvalifikationer ved tolkning i sundhedsvæsenet støtter Danske Regioner
lovforslaget, idet det er vurderingen, at en certificeringsordning vil bidrage til
at løfte kvaliteten på tolkning i sundhedsvæsenet.
I høringssvaret bemærkes det dog, at Sundheds- og Ældreministeriet bør beskrive nærmere, hvordan certificeringsinstitutionerne skal gribe opgaven an.
Høringssvaret er på grund af høringsfristen fremsendt med forbehold for bestyrelsens godkendelse.
21 (Offentlig) Tilpasning af kommissorium for Udvalget for Miljø og Ressourcer
Bestyrelsen godkendte, at kommissoriet for Udvalget for Miljø og Ressourcer
revideres, således at ordet ”jordforurening” tilføjes.
Resumé
Regionerne varetager en stor og vigtig opgave i kortlægning og oprensning af
jordforureninger, hvilket også vil være tilfældet fremover, hvor bl.a. de store
generationsforureninger skal håndteres. Jordforurening udgør det område inden for regionernes arbejde med miljø, hvor regionerne bruger flest midler
hvert år. Jordforureningsområdet er dog ikke eksplicit indeholdt i kommissoriet
for Udvalget for Miljø og Ressourcer. Det foreslås derfor, at jordforureningsområdet tilføjes i udvalgets kommissorium.
22 (Offentlig) Bestyrelsens studietur januar 2019
Bestyrelsen drøftede de overordnede rammer for bestyrelsens studietur januar
2019, herunder tema og destination. Bestyrelsen bad om at få et mere konkret
oplæg til en studietur i enten Silicon Valley eller Israel med fokus bl.a. på digital
vækst og sundhedsinnovation.
Resumé
Bestyrelsen besluttede på det konstituerende møde den 22. marts 2018 at reservere den 21.-25. januar 2019 til at gennemføre en studietur. Formålet med
studieturen er at få viden om de erfaringer, som andre landes sundhedsaktører
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har haft med udvikling af sundhedsområdet mhp. at kunne drage paralleller til
udvikling af det danske sundhedsvæsen.
Der lægges op til en stillingtagen til tema og destination for bestyrelsens studietur. Sekretariatet vil på baggrund af bestyrelsens beslutning planlægge den
nærmere afvikling heraf.
23 (Offentlig) Evaluering af Folkemødet 2018 og bevilling til 2019
Bestyrelsen evaluerede dette års Folkemøde. Bestyrelsen bevilligede fra bestyrelsens pulje i 2019, 350.000 kr. til næste års aktiviteter på Folkemødet samt
175.000 kr. til sponsorering af Folkemødet.
Med henblik på at opnå mere tid til bestyrelsens drøftelser på Folkemødet, besluttede bestyrelsen, at bestyrelsesmødet flyttes til onsdag inden Folkemødets
åbning.
Resumé
Det 8. Folkemøde fandt sted den 14.-17. juni 2018, hvor Danske Regioner stod
for et velbesøgt debattelt med 23 arrangementer. Torsdag blev brugt til at
sætte fokus på demokratiet, nyvalgte regionspolitikere og formænd samt borgernes egne historier. De øvrige dage bød på et afvekslende program, hvor borgere, patienter, pårørende, politikere, personale m.fl. deltog.
Der anbefales, at Danske Regioner også i 2019 skal være markant til stede på
Folkemødet efter samme grundlæggende koncept som i år.
24 (Offentlig) Oversigt over tværregionale sager i Rigsrevisionen
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Rigsrevisionen gennemfører løbende undersøgelser vedrørende regionernes
opgavevaretagelse. Senest har Rigsrevisionen gennemført en forundersøgelse
af jordforureningsområdet, som dog ikke resulterede i en egentlig undersøgelse.
Derudover er der en række igangværende undersøgelser, hvor beretningerne
forventes behandlet på statsrevisorernes møder i 2. halvår af 2018. Det gælder
undersøgelse af henholdsvis rettigheden i indsatsen overfor kræftpatienter,
retten til hurtig udredning, samt uønsket forskel i behandling på hospitalerne.
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Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om Rigsrevisionens undersøgelsesresultater samt Statsrevisorernes behandling af disse.
25 (Offentlig) Formandens meddelelser
Regeringens finanslovsforslag
Formanden orienterede om, at regeringen har offentliggjort sit finanslovsforslag kl. 11 i dag. Bestyrelsen vil få fremsendt en oversigt over elementer med
regional interesse i forslaget.
Møde med sundhedsministeren den 28. juni 2018
Formanden og 1. næstformanden har haft møde med sundhedsminister Ellen
Trane Nørby den 28. juni 2018.
Møde med fmd. for Folketingets Sundhedsudvalg den 9. august 2018
Formanden har haft møde med formanden for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt den 9. august 2018.
Møde med uddannelses- og forskningsministeren den 23. august 2018
Formanden og 1. næstformanden har haft møde med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers den 23. august 2018.
Møde med partiernes sundhedsordførere den 30. august 2018
Formanden har haft møde med partiernes sundhedsordførere den 30. august
2018.
Møde med beskæftigelsesministeren den 30. august 2018
Formanden har haft møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
den 30. august 2018.
Henvendelse til Jakob Ellemann-Jensen vedr. jordforurening
Danske Regioner har bedt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen
om et møde mhp. at drøfte generationsforureninger.
Standardiseret økonomiopfølgning
Standardiseret økonomiopfølgning efter 2. kvartal 2018 blev omdelt.
Fælles nordisk indkøb af lægemidler
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Formanden orienterede om, at Danmark, Norge og Island har forberedt et pilotprojekt med tre fælles nordiske udbud af ældre forsyningskritiske lægemidler mhp. at undersøge, om det er muligt at opnå bedre priser og større forsyningssikkerhed. Udbuddene forventes offentliggjort i efteråret 2018.
Åbent hospital den 2. september 2018
Formanden orienterede om, at regionerne den 2. september 2018 holder
Åbent Hospital.
Adgangskort
Formanden orienterede om, at fra den 5. september 2018 skal der bruges adgangskort i elevatorerne i Regionernes Hus. De bestyrelsesmedlemmer, der ønsker adgangskort kan give besked til Nanna Skau Fischer.
26 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsrapport 2017 – Regionernes akutlægehelikopter
Henvendelse vedrørende Medicinrådet og lægemidlet ramucirumab
(Cyramza)
Anbefaling om at alle patienter med kronisk hepatitis C skal tilbydes medicinsk behandling
Kapacitetsproblemer på hospitalerne ifm. praktikophold for SOSU-assistentelever
Praktiserende lægers sygebesøg
Nyhedsbrevet 205
Regeringsudspil om mad, måltider og sundhed
Konferencer og arrangementer

27 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes torsdag den 4. oktober 2018 kl.
10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
28 (Offentlig) Eventuelt
-
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