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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Fortrolig)
7 (Offentlig) Overførsel af sager vedr. medicinsk udstyr fra regionale videnskabsetiske komitéer til de nye kommende nationale lægemiddelkomitéer
Bestyrelsen godkendte, at samtlige ansøgninger om kliniske afprøvninger af
medicinsk udstyr fremadrettet behandles i regi af de centrale lægemiddelkomitéer.
Resumé
På mødet den 7. februar 2019 godkendte bestyrelsen en model, hvor fremtidig
sagsbehandling af sager om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr flyttes fra
de regionale videnskabsetiske komitéer, og i stedet placeres i centrale Lægemiddelkomitéer. Der er tale om sager, hvor andre lande også deltager i den
kliniske afprøvning (ca. 35 sager). Sagsflytningen er nødvendig for, at Danmark
kan imødekomme to EU-forordninger på området.
Efterfølgende har Sundhedsministeriet foreslået, at yderligere 65 andre sager
om kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr flyttes til de centrale Lægemiddelkomitéer. Ved at flytte disse sager kan der opnås en bedre timing mellem videnskabsetisk behandling og myndigheds-godkendelse inden for afstukne tidsfrister. Alternativt skal regionerne justere deres organisering samt øge kapaciteten, så den videnskabsetiske godkendelse af denne type sager kan imødekomme kravene i EU-forordningen.
De nationale Lægemiddelkomitéer er sammensat, så der i hver komité deltager
5 regionale repræsentanter.
8 (Offentlig) Opfølgning på fællesregionale initiativer til en ensartet, høj kvalitet i sundhedsvæsenet
Bestyrelsen tog status til efterretning.
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Resumé
Bestyrelsen godkendte på møde den 4. oktober 2018 oplægget ”Fællesregionale initiativer til en ensartet, høj kvalitet i sundhedsvæsenet”. Bestyrelsen har
herefter to gange fået en opfølgende status på de fællesregionale initiativer.
Det blev i forbindelse med den seneste status den 16. maj 2019 oplyst, at bestyrelsen vil få en opfølgning på initiativerne igen inden udgangen af 2019.
Der gøres her status på de initiativer, som Danske Regioners sekretariat har
vurderet, bør have en særlig prioritet på kort sigt. Desuden beskrives enkelte
nye fællesregionale initiativer, der er sat i gang det seneste år for at sikre en
ensartet, høj kvalitet i sundhedsvæsenet.
9 (Offentlig) Ændring i hverv – Landssamarbejdsudvalget vedr. Kiropraktik
samt Kiropraktikerfonden
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regionsrådsmedlem Christoffer Buster Reinhardt, C, Region Hovedstaden har
meddelt, at han ønsker at udtræde af Landssamarbejdsudvalget vedr. Kiropraktik samt Kiropraktorfonden. I stedet indtræder regionsrådsmedlem Karsten
Skawbo-Jensen, C, Region Hovedstaden som medlem af de to hverv.
10 (Offentlig) Formandens meddelelser
Møde med sundhedsministeren og sundhedsordførerne den 4. december 2019
Formanden orienterede om, at Karin Friis Bach præsenterede evalueringen af
Medicinrådet på et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke og Folketingets sundhedsordførere den 4. december 2019.
Møde med Sygehussamarbejdet, PLO og KL den 5. december 2019
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden har holdt
møde med Sygehussamarbejdet, PLO og KL den 5. december 2019.
Møde med sundhedsministeren den 12. december 2019
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden skal holde
møde med sundhedsminister Magnus Heunicke om eftermiddagen den 12. december 2019.
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Rigsrevisionsundersøgelse – kvalitetsfondsbyggerier
Til orientering forventes statsrevisorerne at behandle en undersøgelse fra Rigsrevisionen om kvalitetsfondsbyggerierne på et møde i februar 2020. Bestyrelsen vil få forelagt undersøgelsen, når dette er muligt.
Status på overfladevand
Formanden orienterede om status på drøftelserne med regeringen om midler
til jordforurening, der udgør en risiko for overfladevand.
Fuldtid – psykiatri
Formanden opfordrede til, at man med midlerne på finansloven til det psykiatriske område i den enkelte region overvejer, om retten til fuld tid for plejepersonalet, som bestyrelsen besluttede på mødet den 21. november 2019,
kan udvides til andre personalegrupper indenfor psykiatrien.
Vision for almen praksis
Formanden orienterede om status for udarbejdelsen af en vision for almen
praksis 2030 samt at bestyrelsen vil få visionen fremsendt forud for eventuel
offentliggørelse.
11 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•
•

Høring vedr. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfremme
Seniortænketankens anbefalinger
Medlemmer af politisk arbejdsgruppe om demokrati og borgerinddragelse
Arrangementer og konferencer

12 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 6. februar
2020 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
13 (Offentlig) Eventuelt
Heino Knudsen orienterede om Region Sjællands initiativer på baggrund af fangeflugten fra psykiatrihospitalet i Slagelse i november 2019.
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Bestyrelsen drøftede status vedrørende kompensation til naboer til grusgrave.

5

