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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Fortrolig)
7 (Fortrolig)
8 (Fortrolig)
9 (Offentlig) Status på værdibaseret styring
Bestyrelsen tog status på projekt værdibaseret sundhed til efterretning og
drøftede udbredelsen af værdibaseret sundhed i sundhedsvæsenet.
Bestyrelsen bad om at få forelagt en status for projekterne i Danske Regioners
regi samt en beskrivelse af, hvorledes der videndeles på tværs af regionerne på
møde den 7. februar 2019.
Resumé
Regionerne ønsker at udvikle et værdibaseret sundhedsvæsen, hvor effekt
(outcome) og værdi for patienten er i centrum. Regionerne igangsatte i 2016
derfor et fælles projekt om værdibaseret sundhed (VBS), hvor klinikere og patienter har valgt de vigtigste outcome-mål på syv behandlingsområder.
Ultimo 2018 afsluttes projektet med en rapport, der vil indeholde perspektiver
og anbefalinger for, hvordan bedre viden om outcome og omkostninger kan
indgå i arbejdet med kvalitetsudvikling, ledelse og styring i sundhedsvæsnet.
Ambitionen med VBS er, at sygehuse, kommuner og praktiserende læger i højere grad skal samarbejde om at skabe gode resultater og mere sammenhængende behandlingsforløb med fokus på værdi for patienten.
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10 (Fortrolig)
11 (Offentlig) Status vedr. sygehusbyggeri
Bestyrelsen tog orienteringen om status vedr. sygehusbyggeri til efterretning.
Bestyrelsen bad om, at status fremover også indeholder status vedr. øvrigt anlæg.
Resumé
Der gives en status for arbejdet med sygehusbyggeri, herunder en generel status for kvalitetsfondsbyggerierne samt for øvrige initiativer i relation til sygehusbyggerierne og videndelingen herom.
12 (Offentlig) Høringssvar vedr. lov om indsatsen overfor kriminalitetstruede
unge
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar med det supplement, at
der også er behov for fokus på en bred forebyggende indsats.
Resumé
Et flertal i Folketinget har den 29. juni 2018 indgået den politisk aftale ”Alle
handlinger har konsekvenser”. Den politiske aftale udmøntes i en lovpakke bestående af to lovforslag. Danske Regioner har udarbejdet et samlet overordnet
høringssvar til de to lovforslag. Høringsfrist er den 4. oktober 2018.
Lovpakken indeholder forslag om oprettelse af et nyt ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelse i sager om børn og unge i alderen 10-17 år.
Nævnet kan pålægge den unge eller forældrene såkaldte straks reaktioner og
forbedringsforløb, som fastsætter konkrete handlepligter. Det gælder eksempelvis familiebehandling og anbringelse udenfor hjemmet. Hvis pålægget ikke
bliver efterlevet, kan der ske træk i sociale ydelser. Der oprettes desuden en
Ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser efterleves.
Lovpakken indeholder desuden forslag om, at indsatsen på sikrede og delvist
lukkede døgninstitutioner ensrettes og udvider institutionernes beføjelser. De
sikrede institutioner bliver blandt andet pålagt at indføre døralarmer og videoovervågning, og der indføres krav om husordener. Adgangen til kropsvisitationer og fysisk magtanvendelse udvides, og endvidere indføres der pligt til at anmelde vold og trusler på sikrede og delvist lukkede institutioner.
Danske Regioner tager i høringssvaret lovpakken til efterretning og anerkender
lovpakkens formål om, at børn og unge skal bringes ud af kriminalitet og tilbage
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i fællesskabet. I høringssvaret understreges dog, at børn og unge på sikrede
institutioner, som det afgørende, har brug for en fagligt stærk og individuelt
tilpasset specialpædagogisk indsats i strukturerede forløb.
13 (Offentlig) Høringssvar til ændring af sundhedsloven (betaling for akut og
anden sygdomsbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark
Bestyrelsen godkendte høringssvar vedrørende betaling for akut og anden sygdomsbehandling af personer uden bopæl i Danmark.
Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet har fremsendt forslag til ændring af sundhedsloven i høring hos bl.a. Danske Regioner og regionerne. Lovforslaget vedrører
en ændring af sundhedsloven, så det bliver muligt at opkræve betaling for akut
behandling af personer uden bopæl i Danmark.
Danske Regioner har på vegne af regionerne afsendt høringssvar til ministeriet
med forbehold for bestyrelsens godkendelse. Høringssvaret giver opbakning til
den foreslåede lovændring, men bemærker en række nødvendige præciseringer samt en række administrative og ressourcemæssige udfordringer ved lovforslaget.
14 (Offentlig) Høringssvar om lovforslag til styrkelse af området for organdonationer
Bestyrelsen godkendte høringssvaret om styrkelse af området for organdonationer med den tilføjelse, at det også bør være personer over 50 år, der kan
obduceres ved lægelig indikation.
Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet har fremsendt høring om ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt
og uventet.
I høringssvaret støtter Danske Regioner de forskellige tiltag i lovforslaget, som
alle har til hensigt at styrke området for organdonation og sikre, at obduktioner
sker i større omfang ved pludselig og uventet død.
Frist for høringssvar var den 19. september 2018, hvorfor Danske Regioner har
fremsendt høringssvar med forbehold for bestyrelsens godkendelse.
15 (Fortrolig)
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16 (Offentlig) Horisont Europa – EU’s niende rammeprogram for forskning og
innovation
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner fortsat arbejder for, at det kommende Horisont Europa program fastholder fokus på excellence-princippet,
dvs. at pengene gives til de bedste projektansøgninger, uanset geografi.
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for, at budgettet til Horisont Europa så vidt muligt fastholdes på niveau med Kommissionens udspil.
Resumé
EU-Kommissionen har fremsat sit forslag til et kommende rammeprogram for
forskning og innovation for perioden 2021-2027. Programmet kommer til at
hedde Horisont Europa og har til formål at støtte hele værdikæden for forskning og innovation – fra ide til indførelse på markedet. Kommissionen foreslår
at afsætte 83,5 mia. EUR i 2018-priser til Horisont Europa i perioden 2021-2027.
Set fra dansk regionalt synspunkt kan EU-Kommissionens forslag støttes, da det
både har finansiel volumen og lægger vægt på fortsættelsen af det såkaldte
excellence-princip, som fokuserer på de bedste projekter uanset geografisk placering. Begge dele er en fordel for Danmark, som har haft succes med hensyn
til at hjemtage midler fra det nuværende Horisont 2020 program.
17 (Offentlig) Status for jordforureningsområdet
Bestyrelsen tog orienteringen om status på jordforureningsområdet til efterretning.
Resumé
Pt. arbejder Danske Regioner på, at der etableres en statslig pulje til de såkaldte
generationsforureninger, idet det ikke er muligt at håndtere indsatsen inden
for regionernes budget for jordforurening.
I 2013 fik regionerne desuden udvidet opgaven på jordforureningsområdet
med en indsats i forhold til vandmiljø og beskyttet natur. Det blev i 2013 aftalt
at udskyde forhandlingen om regionernes øgede udgifter i den forbindelse til
2019, og forhandlingen påbegyndes i efteråret 2018.
Endelig vil Danske Regioner arbejde for, at der afsættes midler til grundvandstruende forureninger i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.
Der gives en orientering om disse 3 aktuelle indsatser på jordforureningsområdet.
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18 (Offentlig) Danske Regioners generalforsamling 2019
Bestyrelsen godkendte rammerne for Danske Regioners generalforsamling
2019 og konferencen den 10. april 2019.
Resumé
Danske Regioners generalforsamling holdes den 11. april 2019 i Centralværkstedet i Aarhus.
Ligesom ved tidligere generalforsamlinger holdes en konference for regionsrådspolitikere dagen før generalforsamlingen, som denne gang foreslås baseret
på workshops.
19 (Offentlig) Sundhedspolitisk topmøde
Bestyrelsen godkendte afholdelsen af et årligt sundhedspolitisk topmøde.
Resumé
Danske Regioners bestyrelse har tilkendegivet et ønske om især at understøtte
politiske drøftelser på tværs af regionerne, og hvor det er relevant også med
repræsentanter fra kommuner, stat og interesseorganisationer.
20 (Offentlig) Bestyrelsens studietur 2019
Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsens studietur i januar 2019 skal gå til Silicon
Valley.
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
har haft med udvikling af sundhedsområdet mhp. at kunne drage paralleller til
udvikling af det danske sundhedsvæsen.
På bestyrelsens møde den 30. august 2018 drøftede bestyrelsen de overordnede rammer for bestyrelsens studietur og 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.
Sekretariatet vil på baggrund af bestyrelsens beslutning planlægge den nærmere afvikling af studieturen.
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21 (Offentlig) Ændringer i hverv
Bestyrelsen tog orienteringen om ændringerne i hverv til efterretning.
Resumé
Regionsrådsmedlem Lene Madsen Milner, V, Region Sjælland har pr. 24. september 2018 ønsket at udtræde af Udvalget for Miljø og Ressourcer.
Dansk Folkeparti har pr. 6. september 2018 udpeget ny suppleant for regionsrådsmedlem Steen Thomsen, O, Region Midtjylland til Pensionskassen for sundhedsfaglige.
Socialdemokratiet har pr. 13. april 2018 udpeget suppleant for Ulla Astman til
Beskæftigelsesrådet.
22 (Offentlig) Formandens meddelelser
Kommende lov om bedre brug af sundhedsdata
Formanden orienterede om, at Sundheds- og Ældreministeriet har fremsendt et forslag til ændring af sundhedsloven vedrørende bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet.
Bestyrelsen vil få Danske Regioners høringssvar til godkendelse på mødet den
8. november 2018.
Bestyrelsen fik omdelt vedlagte resumé af analyse om juridiske barrierer for
bedre brug af data i sundhedsvæsenet, som Danske Regioner har fået udarbejdet. Analysen offentliggøres efter bestyrelsesmødet.
Afholdte møder
Formanden orienterede om en række afholdte møder.
23 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•

Ny opgave – forældreegnethedsvurdering
Konferencer og arrangementer

24 (Offentlig) Næste møde
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Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 8. november
2018 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
25 (Offentlig) Eventuelt
-
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