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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Offentlig) Status for tiltag vedrørende ansættelse af speciallæger
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen var enig om, at det er væsentligt at have en fællesregional aftale,
som efterleves af alle regioner, hvis det skal lykkes at løse regionernes rekrutteringsudfordringer.
Region Hovedstaden havde fremsendt reviderede og supplerende tal, som blev
omdelt på bordene.
Resumé
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 15. december 2016 at opfordre regionerne til at følge tre tiltag for at understøtte, at den fortsatte stigning i antallet
af speciallæger ansat i regionerne bremses, at forholdet mellem overlæger og
afdelingslæger ændres, samt at der skabes mulighed for en ændret geografisk
fordeling af speciallægerne.
Bestyrelsen bad i den forbindelse sekretariatet om en halvårlig status.
Sidste status blev givet på møde den 7. februar 2019.
7 (Fortrolig)
8 (Offentlig) Evaluering af Folkemødet 2019 og bevilling til 2020
Bestyrelsen evaluerede Folkemødet 2019 samt bevilligede fra bestyrelsens
pulje 2020 350.000 kr. til aktiviteter på Folkemødet 2020 samt op til 175.000
kr. til sponsering af Folkemødet i 2020.
Resumé
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Det 9. Folkemøde fandt sted den 13.-16. juni 2019, og Danske Regioners debattelt blev brugt til 22 generelt meget velbesøgte arrangementer, som også blev
bemærket på Twitter, hvor vores aktiviteter havde stor opmærksomhed. Debatterne afspejlede en bred palet af regionale ansvarsområder, og flere debatter var kommet i stand i samarbejde med andre aktører på området.
Det anbefales, at Danske Regioner også i 2020 skal være markant til stede på
Folkemødet med et debattelt i fokus.
9 (Offentlig) SUNDHED FOR ALLE – årlig sundhedskonference
Bestyrelsen bevilligede 500.000 kr. til konferencen SUNDHED FOR ALLE 2019
fra bestyrelsens pulje 2019 samt 500.000 kr. til konferencen den 5. november
2020 fra bestyrelsens pulje i 2020.
Resumé
Den årlige sundhedspolitiske konference, som bestyrelsen har besluttet skal
finde sted den første torsdag i november hvert år, er under planlægning. Første
konference afholdes den 7. november 2019 og temaet er lighed i sundhed. Der
er behov for en afklaring af de økonomiske rammer for konferencen. Det foreslås, at finansieringen dels baseres på deltagergebyr og dels på en fast årlig bevilling fra bestyrelsens pulje med henblik på at holde deltagergebyret nede
samt eventuelt give mulighed for fripladser til mindre organisationer indenfor
fx socialområdet.
10 (Offentlig) Alliance mod ulighed i sundhed
Bestyrelsen tog orienteringen om alliancen mod ulighed i sundhed til efterretning samt godkendte, at den endelige aftale om indtræden i alliancen mod ulighed i sundhed godkendes af formandskabet.
Resumé
Sundhed og sygdom er skævt fordelt i Danmark. Den sociale ulighed i sundhed
betyder, at en borger med kort uddannelse lever omkring 10 år kortere end en
borger med en videregående uddannelse. Hvis vi skal skabe mere lighed i sundhed, kræver det en bred indsats med aktører i og uden for sundhedsvæsenet.
Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse har indledt drøftelser om en alliance
mod ulighed i sundhed. Formålet med alliancen er at mindske ulighed i sundhed.
En bred alliance mod ulighed i sundhed kan være afsæt for, at Danske Regioner
sammen med andre aktører i og uden for sundhedsvæsenet sætter øget fokus
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på, hvordan der er behov for en ambitiøs forebyggelsesindsats. Temaerne social ulighed i sundhed og forebyggelse indgår i bestyrelsens opdaterede arbejdsprogram.
11 (Offentlig) Digital løsning for forældres adgang til børns sundhedsdata
Bestyrelsen tog til efterretning, at det regionale arbejde med at give forældre
en digital adgang til børns sundhedsdata er sat på pause, indtil Sundheds- og
Ældreministeriet har færdiggjort analysen, der skal ligge til grund for et eventuelt lovforberedende arbejde.
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner retter henvendelse til Sundhedsog Ældreministeriet med opfordring om at ændre lovgivningen, så forældre kan
få digital og automatisk adgang til børns data.
Resumé
Danske Regioners bestyrelse har på møde den 15. december 2016 tilkendegivet
ønske om, at forældre får digital adgang til deres børns sundhedsdata i Sundhedsjournalen på sundhed.dk, så de bl.a. kan understøtte deres børn i sygdomsforløb og i dialogen med sundhedsvæsenet.
Samtidig indeholder den fællesoffentlige ”Strategi for Digital Sundhed 20182022” et initiativ om forbedring af forældres adgang til børns data.
Sundheds- og Ældreministeriet har i april 2019 vurderet, at det inden for den
nuværende lovgivning ikke er muligt at give forældre en digital adgang til deres
børns sundhedsdata, hvilket har sat det regionale arbejde med løsningen på
pause. Det foreslås derfor, at Danske Regioner opfordrer ministeriet til at ændre lovgivningen.
12 (Offentlig) Danske Regioners håndtering af folketingsspørgsmål om patienters tilbagebetaling af erstatninger
Sagen blev på grund af Henrik Thorups fravær udsat til næste møde den 26.
september 2019.
Resumé
I Folketinget har der gennem længere tid været fokus på, hvor mange erstatninger regionerne har krævet tilbage fra de patienter, hvor Ankenævnet har
truffet en afgørelse om, at pågældende ikke har fået udbetalt erstatning retmæssigt. Regionerne er i den situation forpligtede til at kræve erstatningen tilbage fra patienten.
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Karina Adsbøl, DF, har i perioden medio 2017 til medio 2019 stillet ca. 55
spørgsmål om patienterstatningssager til den tidligere sundhedsminister. Danske Regioner har de seneste to år leveret omkring 15 svar til sagen.
Danske Regioner har bl.a. svaret på, hvor mange erstatninger der har været
krævet tilbagebetalt i de situationer, hvor Ankenævnet af egen drift har taget
sager op, som hverken region eller patient har anket. Danske Regioner har svaret, at det samlede antal af disse sager udgør 182 sager i perioden 2011-2018.
Danske Regioner og regionerne har imidlertid vurderet, at det vil kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer at fordele sagerne efter måneder, hvilket Danske Regioner har oplyst Sundheds- og Ældreministeriet.
Danske Regioner er i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om forberedelse af et kommende samråd om området.
Henrik Thorup har bedt om, at sagen behandles på bestyrelsens møde. Sagen
har ligeledes været behandlet på møde i Region Hovedstadens Forretningsudvalg den 13. august 2019.
13 (Offentlig) Afrapportering fra Sundhedsudvalgets studietur
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Sundhedsudvalget har været på studietur til Barcelona fra den 7-10. maj 2019
med henblik på at se, hvordan Catalonien arbejder for at sikre et mere nært og
sammenhængende sundhedsvæsen, og hvordan digitale og teknologiske løsninger kan være med til at afhjælpe nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet
står overfor. Studieturen har givet udvalget ny inspiration og viden i forhold til
udvalgets videre arbejde.
14 (Offentlig) Formandens meddelelser
Møde med sundheds- og ældreministeren den 8. august 2019
Formanden orienterede om formandskabets møde med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke den 8. august 2019.
Afrapportering fra arbejdsgruppe om sammenhæng mellem behandling, støtte
og kriminalitet blandt personer med alvorlig psykisk sygdom
Formanden orienterede om, at arbejdsgruppens formand har meddelt, at arbejdsgruppen ønsker mere tid til at færdiggøre arbejdet. Arbejdsgruppen vil
hurtigst muligt færdiggøre sine anbefalinger.
Praksys.dk
Formanden gav en fortrolig orientering om status vedrørende Praksys.dk.
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Oprettelse af innovationsboard
Formanden orienterede om Danske Regioners nedsættelse af et innovationsboard, som især skal bidrage til at fremme udbredelsen af innovative løsninger,
som er med til at løse væsentlige sundhedsudfordringer.
Det forventes, at bestyrelsen ultimo 2019 vil få forelagt et første forslag til skaleringsprojekter.
Oversigt over medlemmer af Innovationsboard blev omdelt.
Bankråd
Formanden orienterede om, at KL i januar 2019 nedsatte et bankråd, der fik til
opgave at formulere et sæt governanceprincipper, der kan udtrykke de forventninger, kommunerne har til bankerne.
Danske Regioner vil sammen med regionerne overveje, hvad der er relevante
regionale initiativer inden for rammerne af udbudsloven, og sagen vil blive
præsenteret for bestyrelsen på et kommende møde.

Åbent Hospital 1. september 2019
Formanden erindrede om, at der søndag den 1. september 2019 er Åbent Hospital.
Bestyrelsens studietur januar 2020
Formanden orienterede om status for planlægningen af bestyrelsens studietur
i januar 2020 og erindrede om, at studieturen er flyttet til at foregå i perioden
20.-26. januar 2020.
15 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•
•

Videreførelse af Medicin- og behandlingspulje fra 2019-2022
White paper ”Assisted living - A worthy elderly care in Denmark”
Borgeropsamlede data
Konferencer og arrangementer

16 (Offentlig) Næste møde
6

Bestyrelsen tog til efterretning, at næste ordinære møde holdes torsdag den
26. september 2019 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus
17 Eventuelt
Anders Kühnau orienterede om, at der pt. forhandles med Dansk Psykolog Forening.
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