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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Offentlig) Rammer for Danske Regioners generalforsamling 2020
Bestyrelsen godkendte rammer for Danske Regioners generalforsamling 2020,
herunder at der holdes en konference for regionsrådsmedlemmer dagen før
generalforsamlingen.
Bestyrelsen godkendte, at fokusområdet er psykiatri ved uddeling af prisen for
årets borgerinddragende initiativ.
Resumé
Danske Regioner holder generalforsamling 2020 (GF20) i Århus den 2. april
2020. Det foreslås, at der ændres på rækkefølgen af de enkelte elementer i generalforsamlingen.
Det foreslås endvidere, at der fortsat holdes en konference for regionsrådsmedlemmer dagen før generalforsamlingen.
6 (Offentlig) Midlertidig politisk arbejdsgruppe om demokrati og borgerinddragelse
Bestyrelsen nedsatte en midlertidig politisk arbejdsgruppe om demokrati og
borgerinddragelse, herunder godkendte kommissorium.
Bestyrelsen godkendte, at der fra bestyrelsens pulje anvendes 500.000 kr. inkl.
moms i 2020 til udarbejdelse af et inspirationskatalog om demokrati og borgerinddragelse.
Resumé
Danske Regioners bestyrelse ønsker at understøtte den demokratiske inddragelse og sikre videndeling på tværs af regionerne om nye former for borgerdialog og samskabelse. Der nedsættes derfor en midlertidig politisk arbejdsgruppe om demokrati og borgerinddragelse - som en del af arbejdsprogrammet
2019-2020.
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Arbejdsgruppen har til opgave at drøfte muligheder og perspektiver ved at afprøve nye borgerinddragende initiativer samt afdække relevante erfaringer
med borgerinddragelse i såvel regioner og kommuner som internationalt med
henblik på at udarbejde et inspirationskatalog til de fem regionsråd.
Fokus i arbejdsgruppens arbejde er, hvordan borgerne i højere grad kan involveres i regionernes arbejde. Dels for at udvikle og implementere regionernes
opgaver i et samspil med borgerne, dels for at give borgerne en højere grad af
viden om regionernes opgaver og betydning.
7 (Fortrolig)
8 (Fortrolig)
9 (Fortrolig)
10 (Fortrolig)
11 (Fortrolig)
12 (Fortrolig)
13 (Offentlig) Naboer til råstofgrave
Karin Friis Bach ønskede ikke at deltage i behandlingen af denne sag.
Bestyrelsen bad Danske Regioner rette henvendelse til miljøministeren om at
etablere en kompensationsordning for naboer til råstofgravning.
Resumé
Naboer til råstofgrave oplever et værditab på deres ejendom. Derfor foreslås
det, at Danske Regioner foreslår miljøministeren at etablere en kompensationsordning svarende til den ordning som findes for naboer til vindmøller og solcelleanlæg.
14 (Offentlig) Vi bygger for livet og Åbent Hospital
Bestyrelsen tog evalueringen af ”Vi bygger for livet” og ”Åbent hospital” 2019
til efterretning og godkendte, at der afholdes ”Åbent Hospital” i alle regioner
den første søndag i september 2020, dvs. den 6. september 2020.
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Bestyrelsen bevilligede 250.000 kr. fra bestyrelsens pulje til kampagnen ”Vi
bygger for livet” og markedsføring af ”Åbent hospital” i 2020.
Resumé
Kampagnen ”Vi bygger for livet” blev startet i 2017 og består af engagerende
indhold på Facebook, en webside samt af ”Åbent hospital” på hospitalsbyggerier i alle regioner den første søndag i september.
Kampagnen retter sig mod den interesserede borger og har til formål at demonstrere, hvordan de nye hospitaler skaber rammer for den bedste behandling.
Det er vurderingen, at regionerne med indsatsen ”Vi bygger for livet” i 2017,
2018 og 2019 har lagt et fundament for en positiv holdning til de nye hospitaler,
som bør fastholdes med en fortsættelse af indsatsen. Sekretariatet anbefaler
derfor en fortsættelse af kampagnen ”Vi bygger for livet” med et budget på
250.000 kr. samt en gentagelse af ”Åbent hospital” i alle regioner den 6. september 2020.
15 (Offentlig) Ungepaneler på hospitalerne
Bestyrelsen anbefalede en fællesregional finansiering som et bidrag til UNGEPANELERNE I DANMARKs tværregionale indsats samt at der inden udgangen af
2022, på baggrund af en evaluering, skal tages stilling til det videre forløb.
Resumé
Der er pt. 13 ungepaneler i Danmark og yderligere tre på vej. Deltagerne er
kronisk og alvorligt syge unge mellem 14-29 år. Den nationale sekretariatsfunktion - UNGEPANELERNE I DANMARK - arbejder for at forbedre forholdene
og sikre øget livskvalitet for unge med kronisk og alvorlige sygdomme på hospitaler rundt om i Danmark.
Arbejdet har i sine første år være drevet med hjælp af fondsmidler, som hører
op pr. 31. december 2019. Da Danske Regioner løbende har arbejdet med at
styrke den generelle brugerinddragelse i sundhedsvæsenet på overordnet
plan, foreslås fremadrettet en fællesregional finansiering som bidrag til UNGEPANELERNE I DANMARKs tværregionale indsats.
16 (Offentlig) Endeligt optag på STX og HF 2029 samt elevfordeling
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Den regionale fordeling af elever til det almene gymnasium (stx) og hf har i år
resulteret i, at andelen af elever, der har fået opfyldt deres første prioritet på
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stx, er steget med ét procentpoint til 95,6 pct., mens andelen faldt ét procentpoint til 97,2 pct. på hf.
Med optaget sommeren 2019 er der trådt nye regler i kraft for adgang til de
gymnasiale uddannelser. Reglerne bliver fra flere sider kaldt komplicerede og
uhensigtsmæssige. Undervisningsministeren har allerede ændret dele af de
nye optagelseskrav, fx for elever der har været på udveksling samt optagelsesprøvens beståelseskrav.
Ministeren har endnu ikke tilkendegivet sin holdning til ekspertgruppen vedr.
fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser, men har peget på sine overordnede principper for området. Danske Regioner og Danske Gymnasier har
lavet et fælles indspil, som er sendt til ministeren og ekspertgruppen.
17 (Offentlig) Hepatitis C
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad Sundhedsudvalget om at
følge udviklingen på området.
Den 30. oktober 2019 holdes i samarbejde med Odense Universitetshospital
det 2. nationale møde om hepatitis C elimination i Danmark. Danske Regioner
er repræsenteret ved Sophie Hæstorp Andersen.
Resumé
Danske eksperter og WHO vurderer, at det er muligt at udrydde den smitsomme leversygdom hepatitis C. Hvis dette mål skal nås, kræver det en fælles
indsats på tværs af sundhedsvæsenet og civilsamfundet. Bestyrelsen besluttede på møde den 7. marts 2019, at opfordre regionerne til bredt at sætte ind
i forhold til at styrke indsatsen med henblik på at forebygge, opspore og behandle hepatitis C, herunder særligt i relation til opsporing af patienter med
hepatitis C, som er afsluttet fra behandling i hospitalsregi.
Bestyrelsen bad endvidere Danske Regioner om at opfordre Sundhedsstyrelsen til at iværksætte nationale initiativer med henblik på at forebygge, opspore og behandle hepatitis C
En status fra regionerne viser, at alle regioner arbejder med at sikre en bedre
forebyggelse, opsporing og behandling af hepatitis C. Det vurderes, at der er
potentiale for at styrke indsatsen og lade sig inspirere af tiltag i øvrige regioner.
Endvidere er Sundhedsstyrelsen i øjeblikket ved at lave en status for den nationale indsats på hepatitisområdet.
Danske Regioner afventer svar fra Sundheds- og Ældreministeriet om, hvorvidt det regionale sundhedsvæsen må opsøge personer smittet med hepatitis
C, som er afsluttet i hospitalsregi.
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18 (Offentlig) Danske Regioners behandling af folketingsspørgsmål om patienters tilbagebetaling af erstatninger
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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.
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 20112018. 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 har bidraget til Sundheds- og Ældreministeriets om forberedelse af samråd den 12. september 2019, hvor ministeren har svaret på
spørgsmål om patienterstatningssagerne.
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.
19 (Offentlig) Afrapportering fra Løn- og Praksisudvalgets studietur til Holland og Bruxelles
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Løn- og Praksisudvalget var i maj 2019 på studietur til Holland og Bruxelles.
Der er i forlængelse heraf udarbejdet vedlagte afrapportering.
20 (Offentlig) Formandens meddelelser
Møde med beskæftigelsesministeren den 19. september 2019
Formanden orienterede om, at formanden og næstformanden har holdt møde
den 19. september 2019 med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
Møde med transportministeren den 26. september 2019
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Formanden orienterede om, at formanden og næstformanden har holdt møde
den 26. september 2019 med transportminister Benny Engelbrecht.
Møde med erhvervsministeren den 27. september 2019
Formanden orienterede om, at formanden og næstformanden skal holde
møde den 27. september 2019 med erhvervsminister Simon Kollerup.
Yderligere ministermøder i efteråret 2019
Formanden orienterede om, at der i efteråret 2019 yderligere er aftalt møder
med skatteminister Morten Bødskov, social- og indenrigsminister Astrid Krag,
klima- energi og forsyningsminister Dan Jørgensen, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og miljøminister Lea Wermelin.
Sundhed For Alle 2019
Formanden opfordrede bestyrelsen til at deltage i den årlige sundhedskonference Sundhed For Alle, der holdes første gang den 7. november 2019 med temaet Lighed i Sundhed.
Henvendelse fra Celgene
Formanden orienterede om, at Celgene har henvendt sig til Danske Regioners
bestyrelse forud for Medicinrådets møde den 25. september 2019. Formanden
orienterede om, at Danske Regioners bestyrelse jo ikke kan blande sig i konkrete sager hos Medicinrådet. Formanden orienterede endvidere om, at Medicinrådet har oplyst, at man har besluttet at anbefale lægemidlet lenalidomid
som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft efter højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, idet prisen på lægemidlet er sænket betragteligt.
Standardiseret økonomiopfølgning – 2. kvartal 2019
Formanden orienterede om regionernes økonomiopfølgning for 2. kvartal
2019, som også var omdelt på bordene.
21 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•

Den fælles regionale pulje til forskning i forebyggelse
Konferencer og arrangementer

22 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 24. oktober 2019 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
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23 (Offentlig) Eventuelt
Kystsikring
Tormod Olsen opfordrede til, at regionerne påtager sig opgaven vedrørende
kystsikring.
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