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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Offentlig) Medicinrådets årsberetning for 2018
Bestyrelsen drøftede Medicinrådets årsrapport 2018 og konstaterede, at Medicinrådet generelt har arbejdet godt og stabilt i 2018.
Bestyrelsen pegede på, at det er hensigtsmæssigt, at Medicinrådet i deres årsrapporter mere tydeligt oplyser sagsbehandlingstider, herunder også er opmærksom på, at de 12 uger ikke er gennemsnitlig sagsbehandlingstid, men maximal sagsbehandlingstid.
Bestyrelsen bad om, at Medicinrådet anmodes om skriftligt at redegøre for,
hvordan Medicinrådet vil sikre, at den fastsatte maksimale sagsbehandlingstid
på 12 uger overholdes, samt hvor lang sagsbehandlingstid Medicinrådet bruger
på at udarbejde behandlingsvejledninger.
Bestyrelsen bad om, at Medicinrådets formandskab deltager i et kommende
møde i forbindelse med bestyrelsens behandling af evalueringen af Medicinrådet med henblik på at besvare spørgsmål.
Resumé
Danske Regioners bestyrelse har oprettet Medicinrådet pr. 1. januar 2017. Medicinrådets første afgørelse om ibrugtagning af ny medicin forelå i efteråret
2017. Hermed har 2018 været det første år, hvor Medicinrådet arbejder for fuld
styrke og løbende er kommet med nye anbefalinger og behandlingsvejledninger for brug af medicin.
Medicinrådet har i 2018 bl.a.:
•
•
•
•

Afgjort 41 ansøgninger om ibrugtagning af ny sygehusmedicin
Færdiggjort 4 behandlingsvejledninger
10 behandlingsvejledninger er under udarbejdelse
39 fagudvalg med mere end 330 medlemmer (ultimo 2018)
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Medicinrådet har udarbejdet en årsberetning for 2018. Af hensyn til Danske
Regioners tilsynsforpligtigelse med Medicinrådet forelægges årsberetningen
for bestyrelsen.
6 (Offentlig) It-råd til risikovurdering af it- og digitaliseringsprojekter
Bestyrelsen godkendte forslaget om at oprette et fællesregionalt it-råd, hvis
formål er at minimere risici i regionale it- og digitaliseringsprojekter.
Resumé
Regionerne sætter hvert år store it- og digitaliseringsprojekter i værk, der skal
skabe større værdi for patienter og klinikere.
Når nogle it- og digitaliseringsprojekter ikke bliver afsluttet inden for planlagt
tid eller budget eller ikke er af den ønskede kvalitet, har det store konsekvenser
for klinikere og patienter.
Det skal derfor i videst mulige omfang sikres, at disse projekter bliver afsluttet
til tiden, inden for budgettet, og at de indfrier de forventede mål.
Med henblik på at bidrage til at minimere sådanne risikofaktorer i projekterne
foreslås det, at der etableres en fællesregional model for risikovurderinger i
form af et uvildigt og rådgivende it-råd. It-rådet skal vurdere og rådgive udvalgte projekter for at minimere de risici, der kan udfordre projekterne. It-rådet
skal også være med til at sikre en stærk og professionel kultur for videndeling
og læring i det regionale projektarbejde.
7 (Offentlig) Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Den Sociale Investeringsfond
Bestyrelsen udpegede sundhedsfaglig chef og overlæge Preben Cramon, Region Sjælland, og direktør og cheføkonom Rikke Friis, Danske Regioner, som repræsentanter til bestyrelsen for Den Sociale Investeringsfond for henholdsvis
to og fire år.
Resumé
Danske Regioner skal udpege to bestyrelsesmedlemmer til Den Sociale Investeringsfond. På møde den 13. december indstillede bestyrelsen to politiske kandidater i overensstemmelse med oplysninger fra Finansministeriet.
Ministeren for offentlig innovation har dog efterfølgende efterspurgt, at der i
stedet udpeges embedsmænd. Sagen forelægges derfor på ny.
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8 (Offentlig) Status på indkøbsområdet 1. halvår 2018
Bestyrelsen tog status for KPI på indkøbsområdet i 1. halvår 2018 til efterretning.
Resumé
Der er gjort status på Key Performance Indicators (KPI) i ”Regionernes fælles
strategi for indkøb frem mod 2020”. Strategien gælder frem til udgangen af
2019.
Status viser, at der er ydet en stor indsats på området, som har sikret fremdrift
på målet om fælles udbud for 2 mia. kr., men også i forhold til effektiviseringsmålet på 1,5 mia. kr. Der er imidlertid behov for et fortsat ledelsesfokus på
KPI’en, som omhandler, at 95 procent af alle varekøb skal foretages i indkøbssystemet.
9 (Offentlig) Rigsrevisionens undersøgelse af forskelle i behandlingskvalitet
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og noterede sig, at Rigsrevisionen
ikke havde inddraget regionernes oplysning om, at undersøgelsens konklusioner bl.a. baserer sig på procesmål, der ikke er relevante for alle patienter.
Resumé
Rigsrevisionen offentliggjorde den 18. januar 2019 en undersøgelse af forskelle
i behandlingskvalitet på sygehusene. Undersøgelsen fokuserer på patienter
med KOL, hjertesvigt, slagtilfælde og hoftenære lårbensbrud og de kvalitetsmål, der findes inden for de enkelte sygdomme. Kvalitetsmålene er fastsat i de
kliniske kvalitetsdatabaser, som hospitalsafdelingerne løbende arbejder med.
Der er tale om mål for processer.
Rigsrevisionen konkluderer, at der er et betydeligt antal patienter, der ikke får
opfyldt samtlige procesmål. De patienter, der får opfyldt færrest procesmål, er
kendetegnet ved at være meget syge og ældre.
Rigsrevisionen konkluderer også, at antallet af opfyldte procesmål har betydning for patientens risiko for akut genindlæggelse og død.
10 (Offentlig) Rigsrevisionens beretning om rettidigheden i indsatsen over for
kræftpatienter
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
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Rigsrevisionen offentliggjorde den 19. december 2018 sin beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. Statsrevisorerne har på den baggrund bl.a. kritiseret, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret tidlig opsporing og behandling af patienter, hvor der er mistanke om eller konstateret
kræft. Desuden kritiseres det, at et betydeligt antal patienter ikke får tilbudt
udredning og behandling af kræft i overensstemmelse med bekendtgørelsen
om de maksimale ventetider.
Regionerne har iværksat en række tiltag – både forud for offentliggørelsen af
Rigsrevisionens beretning og som opfølgning på kritikken fra både Rigsrevisionen og Statsrevisorerne. Blandt disse tiltag er etablering af elektroniske Early
Warning-systemer og nationale behandlingsfællesskaber på kræftformer med
regionale forskelle, og hvor tid er en afgørende faktor.
11 (Offentlig) Oversigt over tværregionale sager i Rigsrevisionen
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen bad sekretariatet om at arbejde for, at Rigsrevisionens forundersøgelse af implementering af lægemiddelanbefalinger også inddrager primærsektoren.
Resumé
Rigsrevisionen gennemfører løbende undersøgelser vedrørende regionernes
opgavevaretagelse. Rigsrevision har i øjeblikket to forundersøgelser i gang. Den
ene handler om implementeringen af lægemiddelanbefalinger, hvor forundersøgelsen forventes afsluttet ultimo januar 2019. Den anden vedrører produktivitet i sygehussektoren, hvor forundersøgelsen forventes afsluttet ultimo marts
2019. Der er ingen igangværende undersøgelser.
Rigsrevisionen har senest behandlet beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene, opsporing og behandling af flygtninge med traumer, beretning om rettidigheden i indsatsen overfor kræftpatienter og beretning om
ret til hurtig udredning.
12 (Offentlig) Centralisering af videnskabsetisk behandling af ansøgninger om
klinisk afprøvning af medicinsk udstyr
Bestyrelsen godkendte, at ansøgninger, der skal behandles efter den koordinerede procedure, behandles centralt (model 1).
Bestyrelsen bad sekretariatet om at undersøge muligheden for, at ansøgninger
vedrørende medicinsk udstyr, der ikke falder under den koordinerede proces,
bliver placeret i én region med henblik på at samle kompetencer, opnå rutiner
og mindske bureaukrati.
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Resumé
To kommende nye EU-forordninger fastsætter ved lov, at der skal være kortere
sagsbehandlingsfrist i den videnskabsetiske behandling af ansøgninger om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr. For at effektivisere og koordinere samarbejdet mellem Lægemiddelstyrelsen og komitésystemet, foreslår Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet en centralisering af den videnskabsetiske behandling. Centraliseringen forventes at tiltrække flere kliniske
forsøg til Danmark, hvilket er et erklæret mål for regionerne. Det vil samtidigt
betyde, at sagsbehandlingen tages ud af de videnskabsetiske komitéers regionale sekretariater.
13 (Offentlig) Høringssvar - lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og ændring af sundhedsloven
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Danske Regioner har modtaget forslag til lov om videnskabsetisk behandling af
sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og ændring af Sundhedsloven i
høring.
Lovforslaget består af fire elementer:
1) Krav om videnskabsetisk vurdering af sundhedsdata i forskningsprojekter – tidligere undtaget fra vurdering
2) Flytning af kompetencer fra Styrelsen for Patientsikkerhed til komitésystemet vedrørende videregivelse af patientjournaloplysninger
3) Indførsel af maksimal sagsbehandlingstid
4) Indførsel af særlig mulighed for, at autoriserede sundhedspersoner kan
indhente patientjournaloplysninger til brug for forskning
Danske Regioner har på grund af høringsfristen den 17. december 2018 fremsendt høringssvar med forbehold for politisk behandling i Danske Regioners bestyrelse.
14 (Offentlig) Høringssvar - lovforslag om styrket indsats på høreapparatområdet
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
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Danske Regioner har modtaget forslag til lov om ændring af sundhedsloven
(styrket indsats på høreapparatområdet) i høring. Lovforslaget skal sikre patienter en effektiv og uvildig behandling og er en opfølgning på regeringens høreapparatudspil samt finanslovsaftalen for 2019.
Danske Regioners høringssvar bakker lovforslagets overordnede formål op.
Danske Regioner har på grund af frist for høringssvar den 14. januar 2019 afgivet høringssvar den 14. januar 2019 med forbehold for politisk behandling i
Danske Regioners bestyrelse.
15 (Offentlig) Høringssvar - lovforslag om tvang i psykiatrien mv, sundhedsloven og forskellige andre love
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Danske Regioner har haft lovforslag om ændring af tvang i psykiatrien i høring.
Lovforslaget er en udmøntning af regeringens psykiatrihandlingsplan ”Vi løfter
i fællesskab” fra september 2018. Psykiatrihandlingsplanen indeholder en
række ny initiativer fordelt på seks indsatsområder for at give en styrket og
sammenhængende behandling af mennesker med psykiske lidelser og opprioritere den indsats, der ligger før og efter en eventuel indlæggelse i psykiatrien.
Danske Regioner har på grund af frist for høringssvar den 18. december 2018
afgivet høringssvar den 19. december 2018 med forbehold for politisk behandling i Danske Regioners bestyrelse. Der er endvidere taget forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget, da det endnu ikke er muligt at vurdere
disse. Høringssvaret er udarbejdet med bidrag fra regionerne.
16 (Offentlig) Høringssvar - lovforslag om initiativer til styrkelse af cybersikkerheden
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Forsvarsministeriet har sendt ”forslag til lov om ændring af lov om Center for
Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)” i høring. Lovforslaget skal sikre, at Center for Cybersikkerheds muligheder for at imødegå
cyberangreb mod den kritiske it-infrastruktur i Danmark styrkes.
Danske Regioner bakker op om formålet med lovforslaget, men har også noteret sig, at lovforslaget giver Center for Cybersikkerhed (CFCS) hjemmel til øgede
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beføjelser og mandater, der i sidste ende kan føre til indgriben i regionernes
selvstændige myndighedsudøvelse, it-drift, patientsikkerheden samt borgernes
rettigheder vedr. databeskyttelse.
Danske Regioner efterspørger i høringssvaret, at roller og ansvar tydeligt præciseres i lovforslaget. Derudover efterlyses, at de forskellige hensyn afvejes nøje
- ikke mindst patienternes sikkerhed og at CFCS påtager sig et ansvar for eventuelle følger ved en indgriben i regionernes ansvarsområde.
Danske Regioner har på grund af høringsfristen den 4. februar 2019 fremsendt
høringssvar med forbehold for politisk behandling i Danske Regioners bestyrelse.
17 (Offentlig) Høringssvar - lovforslag blandt andet vedrørende ressourcereglen i patienterstatningssager
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt et lovforslag, hvor patienter i kræftscreeningsforløb sikres ret til, at Patienterstatningen fremover skal behandle
disse sager, uanset om Patienterstatningen vurderer, at den pågældende region har haft ressourcemæssige begrænsninger ved indkaldelse til kræftscreening.
Den såkaldte ressourceregel indebærer i dag, at Patienterstatningen ikke behandler sager, som Patienterstatningen vurderer, er opstået på grund af ressourcemæssige begrænsninger.
I Danske Regioners høringssvar tages lovforslaget til efterretning med enkelte
bemærkninger. Danske Regioner har på grund af høringsfristen den 11. januar
2019 fremsendt høringssvar den 21. januar 2019 med forbehold for politisk behandling i Danske Regioners bestyrelse.
18 (Offentlig) Ændringer i hverv - Psykiatri- og Socialudvalget
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O), Region Hovedstaden har pr. 7. januar
2019 ønsket at udtræde af Psykiatri- og Socialudvalget.
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19 (Offentlig) Ændring i hverv – Landssamarbejdsudvalg - kiropraktik og Fonden til Fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C), Region Hovedstaden, har pr. 1. februar
2019 ønsket at udtræde af Landssamarbejdsudvalg, Kiropraktik og Fonden til
fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse.
20 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•
•
•
•

Danske Regioners deltagelse i partnerskabet ”Sammen om Mental
Sundhed”
Gebyr ved behandling af patienterstatningssager
Status for ændring af lov om trafikselskaber
Lov om ændring af sundhedsloven mv. (bedre digitalt samarbejde i
sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedr. børnevaccination)
Aftale vedr. styrket ledelse og bedre kompetencer i den offentlige sektor
Konferencer og arrangementer

21 (Offentlig) Formandens meddelelser
Møde med beskæftigelsesministeren den 6. februar 2019
Formanden orienterede om, at Anders Kühnau den 6. februar 2019 har holdt
møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og 3-parts kredsen om
videreførelse af IGU.
Møde med miljø- og fødevareministeren den 8. februar 2019
Formanden orienterede om møde den 8. februar 2019 med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen for at drøfte generationsforureninger.
Budgetlov
Formanden orienterede om, at på bestyrelsesmødet den 13. december 2018
blev processen for evalueringen af budgetloven efterspurgt. Finansministeriet
har indtil videre ikke kunnet svare på dette, men sekretariatet vil fortsat søge
en afklaring.
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Aftale om SOSU-dimensionering
Formanden orienterede om, at aftalen om SOSU-dimensionering er blevet offentliggjort den 6. februar 2019, hvor bestyrelsen også fik fremsendt aftaletekst samt parternes fælles pressemeddelelse til orientering.
22 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 7. marts
2019 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
23 (Offentlig) Eventuelt
-
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