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1 (Offentlig) Opfølgning på Danske Regioners generalforsamling
Bestyrelsen evaluerede Danske Regioners generalforsamling 2019 og udtrykte
stor tilfredshed med både generalforsamlingen samlet set og formandens beretning.
Bestyrelsen tog orientering om opfølgning på de 7 vedtagne forslag til efterretning.
Resumé
Danske Regioners generalforsamling 2019 blev holdt den 11. april 2019 i Centralværkstedet, Aarhus. Der deltog 159 delegerede regionsrådspolitikere og
195 gæster.
På generalforsamlingen blev vedtaget 7 forslag.
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Offentlig) Status for regionernes indsatser i psykiatrien
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede problemer og udfordringer på området.
Formanden orienterede om, at de fem regioner inden sommerferien mødes
med eksperter og interessenter på området for at drøfte anbefalinger til konkrete indsatser, og efterfølgende vil bestyrelsen få mulighed for at drøfte sagen igen på bestyrelsens møde den 12. juni 2019.
Bestyrelsen drøftede forløbet omkring rapporten om retspsykiatri, herunder
sekretariatets manglende orientering af det politiske niveau.
Adam Wolf beklagede forløbet og orienterede om, at sekretariatet lægger en
nyhed på www.regioner.dk efter bestyrelsesmødet, hvor forløbet forklares og
beklages.
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Resumé
Regionerne kan dokumentere væsentlige resultater inden for psykiatrien.
Men psykiatrien har i en årrække været presset af flere patienter og rekrutteringsproblemer. Det har desuden været svært at prioritere tilstrækkelige midler til området, fordi medicinudgifter har slugt stort set hele væksten i økonomiaftalerne i de senere år. Problemet er blevet aktualiseret af en analyse, der
peger på, at de sværest psykisk syge får en mangelfuld behandling.
Danske Regioner har præsenteret en række forslag til forbedrede indsatser
for en række målgrupper i psykiatrien. En arbejdsgruppe nedsat af psykiatridirektørkredsen skal inden sommerferien komme med forslag til anbefalinger
om en forbedret indsats for de retspsykiatriske patienter. Patienterne i denne
målgruppe har svære psykiske lidelser og har ofte udfordringer med blandt
andet misbrug og manglende social støtte. For denne gruppe borgere er der
behov for et sammenhængende og struktureret tilbud. Dette kræver en konstruktiv dialog og et tæt tværsektorielt samarbejde, samt at regionerne får det
fulde behandlingsansvar for et nyt tilbud til borgere med psykisk sygdom og
misbrug.
7 (Fortrolig)
8 (Fortrolig)
9 (Offentlig) Nye nøgletal for de nationale mål
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad sundhedsdirektørkredsen
drøfte opfølgning på, at ventetiden til operation i løbet af 2018 er steget fra
40 til 45 dage.
Formanden orienterede om, at Sundhedsdatastyrelsen i dag har offentliggjort
årsrapporten for kræftpakkeforløb for 2018. Tallene viser, at i 77 procent af
forløbene blev behandlingen sat i gang inden for de anbefalede standardforløbstider. Det er det samme tal som i 2017. Men samlet set er der flere borgere, som har gennemført et kræftpakkeforløb.
Der er en regional variation på mellem 71 og 82 % af forløbene, som er gennemført indenfor standardforløbstiderne. Regionerne har i 2018 været særligt
udfordret i forhold til at overholde forløbstiderne for brystkræft. Der er på
tværs af regionerne igangsat et arbejde for at opnå en forbedret målopfyldelse.
Resumé
Danske Regioners bestyrelse præsenteres her for den nyeste kvartalsvise opdatering af nøgletallene for de nationale mål. Nøgletallene er opdateret med
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tal for 4. kvartal 2018, hvor det er muligt. Opdateringen tegner et billede af et
sundhedsvæsen i fremgang. For 17 af de 21 opdaterede indikatorer ses der
således en positiv udvikling i løbet af det seneste år.
Den positive udvikling dækker bredt, men ses bl.a. i forbindelse med udredningsretten i både somatik og børne- og ungdomspsykiatrien. Desuden ses en
stigning i middellevetiden, et fald i hjertedødeligheden samt et fald i brugen af
bæltefikseringer i psykiatrien.
Til gengæld ses der en negativ udvikling for bl.a. ventetid til operation. Stigningen er udtryk for et stigende pres på kapaciteten på sygehusene.
10 (Offentlig) Opfølgning på fællesregionale initiativer til en ensartet, høj
kvalitet i sundhedsvæsenet
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Bestyrelsen godkendte på møde den 4. oktober 2018 oplægget ”Fællesregionale initiativer til en ensartet, høj kvalitet i sundhedsvæsenet”. Den 13. december 2018 fik bestyrelsen en opfølgende status på de fælles regionale initiativer, som Danske Regioner har vurderet bør have en særlig prioritet på kort
sigt. Samtidig bad bestyrelsen om at få forelagt en opfølgende status på initiativerne igen i løbet af foråret 2019.
Der gøres her status på initiativerne i oplægget. Bestyrelsen vil få en opfølgning på initiativerne igen inden udgangen af 2019.
11 (Offentlig) Opkrævning af betaling for akut behandling af udenlandske
patienter
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Folketinget har den 14. marts 2019 vedtaget en ændring af sundhedsloven,
der betyder, at regionerne som udgangspunkt skal opkræve betaling for akut
sygehusbehandling af personer, som midlertidigt opholder sig i Danmark uden
at have bopæl her i landet, og hvor der ikke i forvejen er hjemmel i medfør af
EU-retten. Loven træder i kraft 1. juli 2019.
Sundheds- og Ældreministeriet er i færd med at udarbejde en vejledning til
brug for regionernes implementering af loven.
12 (Offentlig) Status på gymnasieområdet
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Gymnasieområdet har aktuelt stor politisk bevågenhed. Det skyldes dels undervisningsministerens beslutning om kapacitetslofter i Region Nordjylland,
Region Midtjylland og Region Syddanmark, dels at fordelingen af elever netop
er afsluttet. Herudover er der i regi af Undervisningsministeriet nedsat en ekspertgruppe, der skal se på udfordringer og modeller for fordeling af elever på
de gymnasiale uddannelser.
I sagen gives en kort orientering om årets søgetal, om Undervisningsministerens beslutning om kapacitetslofterne samt om den nedsatte ekspertgruppe.
13 (Offentlig) Danske Regioner på Folkemødet 2019
Bestyrelsen tog orienteringen om Danske Regioner på Folkemødet 2019 til efterretning.
Program for Danske Regioners telt var omdelt.
Resumé
Folkemødet åbner i Allinge torsdag den 13. juni 2019 kl. 11.30-12.30.
Danske Regioners telt på Folkemødet vil i år danne rammen om 20 debatter
og arrangementer, og der er program fra torsdag kl. 13.15 til lørdag kl. 19.00.
Emnerne dækker en meget bred vifte af de ansvarsområder, som regionerne
står for. Formålet er at være dagsordensættende inden for regionale politikområder.
14 (Offentlig) Formandens meddelelser
Møde med sundhedsministeren og ældreministeren den 30. april 2019
Formanden orienterede om, at næstformanden i Løn- og Praksisudvalget har
holdt møde den 30. april 2019 med Ellen Trane Nørby og Thyra Frank om rekruttering og fastholdelse.
Økonomiforhandlinger for 2020
Formanden orienterede om forventet proces omkring økonomiforhandlingerne for 2020.
Bestyrelsen vil blive orienteret, når der foreligger en nærmere tidsplan.
Jordforurening
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Formanden orienterede om, at Danske Regioner har udarbejdet publikationen
”I sikre hænder” om regionernes arbejde med jordforurening. Publikationen
vil snarest muligt blive offentliggjort.
Publikationen blev omdelt.
Ændret konferencedato – regionernes opgaver på miljøområdet
Formanden orienterede om, at Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer har inviteret de regionale Miljøudvalg til en fælles konference om regionernes opgaver på miljøområdet. Konferencen er pga. valgudskrivelsen flyttet
til den 5. september 2019.
Forhandlingsdirektør Signe Friberg Nielsen
Forhandlingsdirektør Signe Friberg Nielsen går på pension til sommer. Der vil
være reception fredag den 21. juni kl. 14-16.
15 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
• Danske Regioners strategiske bidrag til en udvikling af biobankområdet
i Danmark
• Rigsrevisionens undersøgelse om pesticider
• Konferencer og arrangementer
16 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes onsdag den 12. juni
2019 kl. 15.00 – 21.00 på Hotel Green Solution House, Strandvejen 79, 3700
Rønne.
17 (Offentlig) Eventuelt
Villy Søvndal bad om en status for regionernes arbejde med at implementere
bestyrelsens beslutning på møde den 7. marts 2019 om at styrke indsatsen
med at forebygge, opspore og behandle hepatitis C, herunder særligt i relation til opsporing af personer med hepatitis C, som er afsluttet fra behandling
i hospitalsregi.
Sundhedsdirektør Erik Jylling orienterede mundtligt for Danske Regioners arbejde på området.
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