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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Offentlig) Status på implementeringen af Lægedækningsudvalgets anbefalinger
Bo Libergren, næstformand i Løn- og Praksisudvalget og RLTN, deltog i behandling af sagen.
Bestyrelsen tog status på implementering af Lægedækningsudvalgets anbefalinger til efterretning.
Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet vil ultimo 2019 gøre status på bl.a. regionernes
og Danske Regioners implementering af Lægedækningsudvalgets anbefalinger
til sikring af bedre lægedækning i hele landet, der blev offentliggjort i januar
2017. Danske Regioner har indhentet input fra regionernes og videreuddannelsesregionerne med henblik på, at Danske Regioner udarbejder et fælles statusbidrag til Sundheds- og Ældreministeriet. Sagsfremstillingen tegner et overordnet billede af status på implementeringen i regionerne og videreuddannelsesregionerne.
5 (Fortrolig)
6 (Fortrolig)
7 (Fortrolig)
8 (Fortrolig)
9 (Offentlig) SUNDHED FOR ALLE 2019 – evaluering
Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning og roste, at det var lykkedes at
samle de mange aktører på området til arrangementet.
Bestyrelsen bad om på et senere møde at få en status på de opfølgende initiativer vedrørende ulighed i sundhed.
Bestyrelsen bad om, at sekretariatet sikrer, at der på kommende konferencer
gives bedre mulighed for dialog med salen og ved bordene.
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Resumé
Konferencen SUNDHED FOR ALLE 2019 - fandt sted torsdag den 7. november
2019 i Øksnehallen. Ca. 400 deltagere fra en bred vifte af centrale aktører,
deltog i konferencen, der bød på en række inspirerende oplæg, bud på løsninger og debat om det strategisk vigtige tema, lighed i sundhed. Både sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og social- og indenrigsminister
Astrid Krag holdt oplæg.
Samtidig blev alliancen mod ulighed i sundhed lanceret med opfordring til at
flere deltager heri.
Ulighed i sundhed vil fremadrettet være et gennemgående tema i Danske Regioners arbejde, herunder vil der blive arbejdet videre med at konkretisere og
udfolde forslagene om en folkesundhedslov og sundhedstjek til borgere på botilbud.
10 (Offentlig) Udviklingen i indikatorerne for de nationale mål mellem statusrapporterne for 2016 og 2019
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioners bestyrelse har ved sit møde den 26. september efterspurgt
en oversigt over, hvordan udviklingen i indikatorerne for de nationale mål har
været siden den første statusrapport i 2016. Denne oversigt præsenteres her.
Det er kun muligt at følge udviklingen for 17 indikatorer direkte mellem de to
statusrapporter, fordi de øvrige indikatorer enten først er blevet indført efter
2016, fordi hidtidige indikatorer er udgået, eller fordi definitionerne af indikatorerne er blevet ændret. Af disse 17 indikatorer er udviklingen på landsplan
gået i den rigtige retning for de 14.
Blandt de indikatorer, der ikke kan følges direkte mellem de to statusrapporter,
men hvor der alligevel findes en tidsserie af data, er ni gået i den rigtige retning,
mens tre er på uændret niveau, og seks er gået tilbage.
11 (Offentlig) Tilfældighedsvurderinger i nøgletallene for de nationale mål
Bestyrelsen besluttede, at pilene og cirklen i Danske Regioners visning af nøgletallene udgår, idet de er udtryk for bevægelser, der kan fejlfortolkes.
Bestyrelsen godkendte, at bestyrelsen præsenteres for en årlig analyse af, om
der er tale om tilfældig udvikling eller tendens i de vigtigste nøgletal.
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Resumé
Bestyrelsen bad på møde den 4. oktober 2018 Danske Regioner om at undersøge forskellige muligheder for at udvide den kvartalsvise visning af nøgletal
for de nationale mål med vurderinger af, hvorvidt udviklingen er tilfældig eller
ej. Baggrunden er, at udviklingen i nøgletallene mellem årene kan være udtryk
for tilfældige variationer mellem kvartaler eller år, men bliver fortolket som
reelle udviklinger. Udviklingen i nøgletallene vises i dag bl.a. med pile, der viser ændringen i forhold til samme tidspunkt året før.
Sagen beskriver metoder til at arbejde med tilfældighedsvurdering og et forslag
til, hvordan præsentationen af nøgletal fremover kan tilpasses.
12 (Offentlig) 2. behandling af Danske Regioners budget 2020
Bestyrelsen godkendte, at budgettet for 2020 fastsættes med et driftsunderskud på 33,4 mio. kr.
Bestyrelsen godkendte, at det indstilles til godkendelse på generalforsamlingen, at kontingentet pris- og lønreguleres med 2,3 procent til 24,40 kr. pr. indbygger for 2020.
Bestyrelsen bad om, at Danske Regioner til stadighed har fokus på at forpligtige sig til at have elever under uddannelse.
Resumé
Budgetforslag 2020 er udarbejdet i 2020 pris- og lønniveau.
I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med
2,3 procent svarende til 0,5 kr. pr. indbygger, og fastsættes til 24,40 kr. pr. indbygger for 2020.
13 (Offentlig) Status for sygehusbyggeri
Bestyrelsen tog orienteringen om status for sygehusbyggerier til efterretning.
Resumé
Der gives en generel status for henholdsvis kvalitetsfondsbyggerierne og de
regionalt finansierede sygehusbyggerier med fokus på samlingen af akutfunktioner, sammenhængen mellem somatikken og psykiatrien og omlægningen
til enestuer.
Herudover gives der en status for Projekt Godt Sygehusbyggeris initiativer i
2019, herunder afholdelse af konferencer, kommunikationskampagnen Vi bygger for livet, rigsrevisionsundersøgelse og opfølgning på kvalitetsfondsbyggeriernes effektiviseringsgevinster.
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14 (Fortrolig)
15 (Offentlig) Juridiske rammer for anvendelse af sundhedsdata og status for
indberetning af data fra almen praksis
Bestyrelsen tog orientering om status på juridiske barrierer for anvendelse af
sundhedsdata til efterretning.
Bestyrelsen tog orientering om status på indberetning af data fra almen praksis til efterretning.
Resumé
Juridiske rammer for brug af sundhedsdata
Den 1. juli 2019 trådte en ændring af sundhedsloven i kraft, som imødekommer nogle af de juridiske barrierer for brug af sundhedsdata, som Danske Regioner har rejst overfor Sundheds- og Ældreministeriet, mens andre fortsat
udestår.
De nye regler om bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet mv. forenklede på nogle områder brugen af sundhedsdata til patientbehandling. Blandt
andet en udvidelse af personkredsen, der har adgang til patientens journal,
som skal gøre det nemmere for sundhedspersonale at samarbejde om behandlingen af en patient. Der er fortsat ikke hjemmel til at anvende data til
formål indenfor personlig medicin, eksempelvis klinisk beslutningsstøtte og
værdibaseret sundhed.
Indberetning af data fra almen praksis
Almen praksis’ registrering af data om danske borgeres helbredsforhold er
værdifuld for indretningen og kvalitetsudvikling i det samlede sundhedsvæsen. Indberetningen er reguleret dels ved lov, dels aftalt i overenskomsten
med almen praksis. I dag indberettes kun oplysninger om KOL og diabetes
type 2 til regionernes kliniske kvalitetsdatabaser, selvom almen praksis er forpligtiget til også at indberette data indenfor en række sygdomskategorier, dels
til kvalitetsarbejde, dels styrings- og kontrolformål, bl.a. i forbindelse med udflytning af opgaver fra sygehus til almen praksis.
Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation påbegynder overenskomstforhandlinger primo 2020, hvor data fra almen praksis forventes at blive
et relevant emne.
16 (Offentlig) Formandens meddelelser
Møde med miljøministeren den 8. november 2019
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden har holdt
møde den 8. november 2019 med miljøminister Lea Wermelin.
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Møde med børne- og undervisningsministeren den 12. november 2019
Formanden orienterede om, at formanden den 12. november 2019 har holdt
møde med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Praksys
Formanden orienterede om status for ophør af kontrakt med DXC samt at administrationen af praksisområdet fortsætter på det eksisterende system, indtil
en ny, permanent løsning er etableret.
Rigsrevisionens beretning om lægemiddelanbefalinger
Formanden orienterede om, at Rigsrevisionen netop har offentliggjort en beretning, hvor Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke
understøtter, at dets lægemiddelanbefalinger har effekt i behandlingen af patienter i almen praksis.
Medlemskab af CONCITO
Formanden orienterede om, at Danske Regioner overvejer medlemskab af
CONCITO.
Nyhedsbrevet 205
Formanden orienterede om tilfredshedsundersøgelse af Nyhedsbrevet 205 Danske Regioners månedlige nyhedsbrev eksklusivt til regionsrådsmedlemmerne.
17 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 12. december 2019 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
18 (Offentlig) Eventuelt
Heino Knudsen orienterede om en patients flugt fra Psykiatrisygehuset i Slagelse den 19. november 2019 samt Region Sjællands håndtering af sagen, herunder bl.a. sikkerheden for medarbejderne.
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