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1 (Fortrolig)
2 (Offentlig) Udpegning til politiske arbejdsgrupper: Prioritering og Multisygdom
Bestyrelsen udpegede følgende til den midlertidige politiske arbejdsgruppe om
prioritering:
Lone Sondrup (V) (fmd.), Region Nordjylland
Finn Thranum (V), Region Midtjylland
Kristian Nørgaard (V), Region Syddanmark
Christoffer Buster Reinhardt (C), Region Hovedstaden
Finn Rudaizky (O), Region Hovedstaden
Leila Linden (A), Region Hovedstaden
Susanne Buch Nielsen (F), Region Midtjylland
Jens Gredal (A), Region Sjælland
Lis Mancini (A), Region Nordjylland
Bestyrelsen udpegede følgende til den midlertidige politiske arbejdsgruppe om
multisygdom:
Poul Erik Svendsen (A) (fmd.), Region Syddanmark
Kim Rockhill (A), Region Hovedstaden
Torben Kjær (Ø), Region Hovedstaden
Annette Randløv (B), Region Hovedstaden
Kirsten Devantier (V), Region Sjælland
Christine Dal (V), Region Hovedstaden
Anja Lund (V), Region Syddanmark
Anne-Marie Palm-Johansen (O), Region Syddanmark
1 medlem yderligere – udpegning afventes
Bestyrelsen bevilligede 625.000 kr. inkl. moms til udarbejdelse af en analyse om
risikofaktorer om multisygdom.
Resumé
For at styrke den politiske dialog og forberede nye dagsordener besluttede bestyrelsen på møde den 4. oktober 2018 at nedsætte to midlertidige politiske
arbejdsgrupper: Prioritering og Multisygdom. Der skal udpeges 1 formand samt
8 regionsrådsmedlemmer til hver arbejdsgruppe.
Den midlertidige politiske arbejdsgruppe om multisygdom opstartes med en
temadrøftelse i bestyrelsen den 7. februar 2019. Til brug for arbejdet i arbejdsgruppen, foreslår sekretariatet, at der allerede nu igangsættes udarbejdelse af
en analyse om risikofaktorer for multisygdom.
2

3 (Offentlig) Udpegning til Den Sociale Investeringsfond
Bestyrelsen udpegede Heino Knudsen (A), Region Sjælland for en 2-årig periode
og Anne Møller Ronex (B), Region Sjælland for en 4-årig periode til bestyrelsen
for Den Sociale Investeringsfond.
Resumé
Danske Regioner skal udpege to bestyrelsesmedlemmer til Den Sociale Investeringsfond. Fonden etableres ved lov, der træder i kraft den 15. december 2018.
Der er afsat penge til fonden i 2018, og for at de kan anvendes, skal bestyrelsen
være nedsat i 2018. Formålet med fonden er at investere i forebyggende indsatser gennem nye partnerskaber. Bestyrelsens kompetencer skal derfor både
dække økonomisk viden om investeringsområdet samt viden om den offentlige
sektor og civilsamfundet.
4 (Offentlig) 2. behandling af Danske Regioners budget 2019
Bestyrelsen fastsatte budgettet for 2019 med et driftsunderskud på 33,4 mio.
kr., og indstillede til godkendelse på generalforsamlingen, at kontingentet prisog lønreguleres med 1,7 procent til 23,9 kr. pr. indbygger for 2019.
Resumé
Budgetforslag 2019 er udarbejdet i 2019 pris- og lønniveau.
I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med
1,7 procent svarende til 0,4 kr. pr. indbygger, og fastsættes til 23,9 kr. pr. indbygger for 2019.
Budgetforslag 2019 indeholder en rammereduktion på 1,3 mio. kr., hvilket reducerer det nominelle driftsunderskud fra 34,7 mio. kr. til 33,4 mio. kr.
5 (Offentlig) Rammer for evaluering af Medicinrådet
Bestyrelsen godkendte, at evalueringen af Medicinrådet tager udgangspunkt i
de foreslåede temaer.
Bestyrelsen godkendte, at der afsættes 625.000 kr. (inkl. moms) fra bestyrelsens pulje til gennemførelsen af en ekstern evaluering af Medicinrådet.
Resumé
Ved oprettelsen af Medicinrådet den 1. januar 2017 blev det besluttet at gennemføre en ekstern evaluering af modellen efter to år.
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Det foreslås, at evalueringen tager udgangspunkt i, om Medicinrådet efterlever
følgende temaer:
•
•
•
•
•
•

De politiske rammebetingelser
En hurtig og ensartet ibrugtagning af nye sygehuslægemidler på tværs
af sygehuse og regioner
Et rimeligt dokumentationskrav for at ny og eksisterende medicin er til
gavn for patienterne
Et stærkere grundlag for Amgros’ prisforhandlinger og udbud af lægemidler
En effektiv arbejdstilrettelæggelse og effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer
Åbenhed om Medicinrådets arbejde, herunder habilitet

Dertil kommer et tema om, hvorvidt regionerne efterlever Medicinrådets anbefalinger.
Evalueringen forventes gennemført i perioden januar – marts 2019.
6 (Fortrolig)
7 (Fortrolig)
8 (Offentlig) Status på maksimale ventetider og kræftpakker 3. kvartal 2018
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Patientforløb på kræftområdet bliver særligt styret af to forskellige systemer:
dels standardforløbstider på kræftpakkeforløb og dels den lovbestemte patientrettighed om maksimale ventetider. Bestyrelsen orienteres her om de seneste tal for overholdelse af begge indsatser.
9 (Offentlig) Rigsrevisionens undersøgelse af udredningsretten
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Formanden orienterede om, at bestyrelsen har fået en henvendelse fra Region
Hovedstadens Sundhedsudvalg med en anmodning om, at den fællesregionale
arbejdsgruppe vedr. registreringspraksis i forhold til udredningsret prioriteres
højt. Formanden har svaret den 23. november 2018, at Danske Regioner prioriterer arbejdet i arbejdsgruppen højt. Pt. har været holdt to møder, hvor der er
fundet en fælles fortolkning på væsentlige områder, såsom hvornår nogen registreres som udredningspatient, og hvornår man registreres som færdigudredt.
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Resumé
Rigsrevisionen offentliggjorte den 14. november 2018 en større undersøgelse
af udredningsretten. Rigsrevisionen kritiserer regionerne for ikke at have implementeret lovgivningen om ret til hurtig udredning ens. Dermed er det efter
Rigsrevisionens opfattelse usikkert, i hvilket omfang patienter får de rettigheder, de har krav på, og om de kan gøre brug af dem. På baggrund af undersøgelsen stiller Rigsrevisionen også spørgsmålstegn ved, om monitoreringen af
udredningsretten er retvisende.
I denne sag gennemgås nogle af de centrale kritikpunkter fra Rigsrevisionen,
som dels går på, hvordan udredningspatienter registreres, dels på hvordan de
informeres om deres rettigheder.
10 (Fortrolig)
11 (Fortrolig)
12 (Fortrolig)
13 (Offentlig) Høringssvar vedr. ændring af lov om trafikselskaber
Bestyrelsen godkendte høringssvar til ændring af lov om trafikselskaber.
Resumé
Regeringen har fremsat forslag til ændring af lov om trafikselskaber, i forlængelse af udspillet ”Nemmere kollektiv trafik”. De mest centrale punkter i lovforslaget er en sammenlægning af og en ambitiøs videreudvikling af rejsekort/rejseplan samt en forenkling af afstandskravene til fjernbusser.
Høringsfristen for lovforslaget var den 22. november 2018, hvorfor Danske Regioner har fremsendt et høringssvar med forbehold for politisk godkendelse af
høringssvaret i Danske Regioners bestyrelse.
14 (Offentlig) Evaluering af Danish Soil Partnership
Bestyrelsens godkendte, at Danish Soil Partnership (DSP) opretholdes som
brand og dialogforum med branchen, men at der fra 2019 ikke afsættes et særskilt budget eller udarbejdes særskilte handlingsplaner for DSP, men at udvalgte aktiviteter, herunder netværk af testgrunde, videreføres som en almindelig del af Videncenter for Miljø og Ressourcers arbejde.
Resumé
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Indeværende fase af Danish Soil Partnership (DSP) slutter ved udgangen af
2018. Initiativet har i særlig grad været en succes, når det kommer til synlighed
og teknologiudvikling, hvorimod elementerne vedrørende erhversvfremme,
herunder Kina fremstødet, har haft mere varieret succes.
Der skal inden udgangen af 2018 træffes en beslutning om eventuel videreførelse af DSP. COWI har gennemført en ekstern evaluering, hvor der anbefales
at videreføre brandet samt visse aktiviteter, herunder netværket af testgrunde.
Derimod anbefales andre dele af initiativet ikke fortsat, særligt under hensyntagen til den fremtidige placering af ansvaret for erhvervsfremme.
15 (Offentlig) Formandens meddelelser
Regeringens sundhedsreform
Formanden orienterede om udskydelse af offentliggørelse af regeringens sundhedsreform til januar 2019, samt at fakta-ark og nyhedsbreve ”205” er lagt i
Prepare.
Møde med børne- og socialministeren den 30. november 2018
Formanden orienterede om, at Sophie Hæstorp Andersen og Joy Mogensen,
fmd. for KL’s Socialudvalg, har holdt møde med børne- og socialminister Mai
Mercado.
Møde med Forhandlingsfællesskabet den 30. november 2018
Formanden og næstformanden for Løn- og Praksisudvalget har den 30. november 2018 haft møde med Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg for at
drøfte udfordringer ved den danske model.
Regionernes forventede regnskab 2018
Formanden orienterede om regionernes forventede regnskab 2018.
Status på forhandlingerne om SOSU-dimensioneringen
Formanden orienterede om status på forhandlingerne om SOSU-dimensionering, som har afventet finanslovsaftalen for 2019.
Status på forhandlinger med Lif om medicinpriser
Formanden orienterede om status for de igangværende forhandlinger om medicinpriser.
Personlig medicin – regionale datastøttecentre
Formanden orienterede om oplæg til etablering af Regionale Datastøttecentre,
herunder overvejelse om offentliggørelse.
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Omdelt på bordene: Forkortet oplæg til etablering af Regionale Datastøttecentre.
Nyt sygesikringssystem - Praksys
Formanden orienterede om status for det fællesregionale og kommunale projekt Praksys, herunder tidsplan og økonomi.
Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvalitet
Formanden orienterede om, at Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning om
forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene, som forventes offentliggjort i forlængelse af Statsrevisorernes behandling af beretningen den 18. januar 2019.
Bestyrelsen vil blive orienteret på møde den 7. februar 2019.
Erhvervsfremme
Formanden orienterede om, at Folketinget ventes at vedtage den nye lov om
erhvervsfremme den 13. december 2018, som giver regionerne mulighed for
fremover at udforme regionale udviklingsstrategier.
Rigsrevisionens undersøgelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge
Formanden orienterede om, at Rigsrevisionen den 19. december 2018 forventes at offentliggøre en beretning om indsatsen i forhold til traumatiserede flygtninge.
PrEP-forebyggende behandlingstilbud mod HIV-smitte
Formanden orienterede om, at Danske Regioner efter Sundhedsudvalgets
møde den 29. november 2018 kom med en principiel udmelding om, at regionerne vil iværksætte forebyggende behandling mod HIV-smitte ved brug af
PrEP. Den konkrete udformning af ordningen afventer Sundhedsudvalgets behandling på næste møde den 31. januar 2019.
16 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Implementering af tolkegebyr
Formanden orienterede om, at Danske Regioner vil rejse en DUT-sag med henblik på at blive kompenseret for de merudgifter, som loven medfører for regionerne.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•

Ændring af Medicinrådets metode for vurdering af nye lægemidler
Implementering af tolkegebyr
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•
•
•

Ny aftale om erhvervsuddannelser
Årets Borgerinddragende Initiativ
Konferencer og arrangementer

17 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 7. februar
2019 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
18 (Offentlig) Eventuelt
Lægestuderendes transport til praktiksted
Per Larsen oplyste, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har indskærpet
over for universiteterne, at de ikke længere må refundere udgifter til de studerendes transport til praktiksted. Per Larsen opfordrede til, at Danske Regioner
rejser sagen overfor ministeriet.
Formanden oplyste, at Danske Regioner den 11. december 2018 har fremsendt
brev til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers samt sundhedsminister Ellen Trane Nørby med opfordring til at tilvejebringe den fornødne hjemmel til at refundere transport- og overnatningsomkostninger for medicinstuderende i forbindelse med deres klinikophold.
Kopi af Danske Regioners brev vedlægges.
Landstandlægenævnet
Henrik Thorup bad om en status for behandling af sager i forbindelse med nedlæggelsen af Landstandlægenævnet.
Evaluering af budgetlov
Tormod Olsen bad om en beskrivelse af proces for den kommende evaluering
af budgetloven, herunder Danske Regioners rolle.
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