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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Fortrolig)
7 (Offentlig) Akutlægehelikopteren – årsrapport 2018 og status
Bestyrelsen tog årsrapporten for 2018 samt orientering om status på arbejdet
med base til den fjerde akutlægehelikopter til efterretning.
Resumé
Det fremgår af samarbejdsaftalen om akutlægehelikopterordningen, at Danske
Regioners bestyrelse hvert år skal have forelagt en statusrapport for samarbejdsaftalen om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning mellem de
fem regioner.
8 (Offentlig) Psykiatri- og Socialudvalgets studietur til England og Skotland
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Psykiatri- og Socialudvalget var fra den 12. til den 15. marts 2019 på studietur
til London og Edinburgh for bl.a. at lære om briternes og skotternes seneste
tiltag på sundhedsområdet. Mere specifikt hørte udvalget om briternes erfaringer med tidlige og forebyggende indsatser for mennesker med lettere psykiske
lidelser og nye integrerede indsatser på tværs af psykiatri- og socialområdet.
Turen var planlagt og gennemført i fællesskab med Region Midtjyllands Psykiatri- og Socialudvalg.
Derudover gives i sagen en orientering om status for arbejdet med at etablere
en permanent base til den nye fjerde akutlægehelikopter ved Saltum.
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9 (Offentlig) Udvalget for Regional Udvikling og EU's studietur til München
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Udvalget for Regional Udvikling og EU var fra den 31. marts til 3. april 2019 på
studietur i München. Der var især fokus på udviklingen indenfor områderne
mobilitet, transport, uddannelse og digitalisering.
10 (Offentlig) Udvalget for Miljø og Ressourcers studietur til Holland
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Udvalget for Miljø og Ressourcer var fra den 17. til 20. marts 2019 på studietur
til Holland. Nedenfor opsummeres udvalgte inspirerende pointer, som blev belyst på studieturen, og som udvalget vil arbejde videre med i forhold til den
danske interessevaretagelse.
11 (Offentlig) Formandens meddelelser
Formanden orienterede om, at formandskabet efter konstituering af en ny regering vil sende velkomstbreve til relevante ministre. Formandskabet vil i den
forbindelse invitere sig selv til møder med ministrene.
Formanden orienterede endvidere om, at der har været afholdt et møde med
Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og relevante fagfolk vedrørende sagerne om undersøgelser for brystkræft i tre regioner. Det blev bl.a. aftalt, at det faglige miljø i løbet af kort tid skal tydeliggøre og kommunikere anbefalingerne for de to patientgrupper.
Endelig blev der orienteret om, at der holdes afskedsreception for Signe Friberg
Nielsen i Regionernes Hus den 21. juni, kl. 14 – 16.
12 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
• Orientering om EU-direktivet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (Whistleblowerordninger)
• Konferencer og arrangementer
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13 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 29. august
2019, kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
14 (Offentlig) Eventuelt
Adam Wolf orienterede kort om, at der sker en organisationsændring i Danske
Regioner pr. 1. august 2019, bl.a. med henblik på organisatorisk at understøtte
et øget fokus på omstilling til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
15 (Fortrolig)
16 (Fortrolig)

4

