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1 (Fortrolig)
2 (Offentlig) Status for tiltag vedrørende ansættelse af speciallæger
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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 bestyrelsens møde den 29. august 2019.
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Offentlig) Opfølgning på bestyrelsens studietur til Israel
Bestyrelsen drøftede studieturen til Israel. Bestyrelsen lagde bl.a. vægt på følgende elementer:
•
•
•
•
•

Sundhedsinnovation, herunder Tech Transfer Organisationer
Omsætning af forskning i samarbejde med private
Datadeling og syntetiske data
Tilbud om specialistbehandling udenfor hospitaler
Hjemmebehandling

Resumé
Bestyrelsen var på studietur til Israel den 19.-23. januar 2020.
Bestyrelsen bedes evaluere studieturen, herunder om der er elementer, som
bestyrelsen finder særligt interessante at følge op på.
På et kommende møde vil bestyrelsen i forlængelse af drøftelsen få fremlagt
forslag til eventuelle opfølgende initiativer.
6 (Fortrolig)
7 (Fortrolig)
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8 (Offentlig) Medicinrådets årsberetning for 2019
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner anmoder Medicinrådet om at udarbejde en redegørelse for, hvorfor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid
overstiger den fastsatte sagsbehandlingstid for vurdering af nye lægemidler, og
hvilke tiltag Medicinrådet har gjort for at overholde tidsfristen i 2020.
Bestyrelsen bad endvidere om, at Medicinrådet fremsender oplysninger om,
hvor mange lægemidler der er henholdsvis anbefalet og ikke-anbefalet til ibrugtagning som standardbehandling, samt oplysninger om Medicinrådets gennemsnitlige sagsbehandlingstid for udarbejdelse af behandlingsvejledninger.
Resumé
Danske Regioners bestyrelse har oprettet Medicinrådet pr. 1. januar 2017.
Medicinrådet har i 2019 bl.a.:
•
•
•
•

Afgjort 43 ansøgninger om ibrugtagning af nye sygehuslægemidler/indikationsudvidelser
Færdiggjort 6 behandlingsvejledninger
28 behandlingsvejledninger under udarbejdelse (ultimo 2019)
48 fagudvalg med mere end 477 medlemmer

Medicinrådet har udarbejdet en årsberetning for 2019. Af hensyn til Danske
Regioners tilsynsforpligtelse med Medicinrådet forelægges årsberetningen for
bestyrelsen.
9 (Fortrolig)
10 (Offentlig) Høringssvar – Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar om retningslinjer for
svangreomsorgen.
Formanden orienterede om, at Danske Regioner og KL har udarbejdet et fælles
brev, som begge organisationer fremsender i forbindelse med afgivelse af høringssvaret. Brevet beskriver, at begge parter mener, at retningslinjerne vil
skabe et øget forventningspres, som ikke kan realiseres fuldt ud i hverken regioner eller kommuner.
Resumé
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Sundhedsstyrelsen har sendt ”Retningslinjer for svangreomsorgen” i offentlig
høring den 26. november 2019. Retningslinjerne omfatter svangreforløbet fra
før kvinden ønsker at blive gravid til otte uger efter fødslen.
Høringsudkastet indeholder gode elementer, hvoraf flere er i tråd med Danske
Regioners svangreudspil GODT FRA START, som bestyrelsen godkendte på
møde den 4. oktober 2018. Retningslinjerne vil have omfattende økonomiske
og kapacitetsmæssige konsekvenser for regionerne. Samtidig betyder mangel
på sundhedsfagligt personale, at det ikke er realistisk at implementere alle elementer i retningslinjerne.
Høringssvaret afspejler, at Danske Regioner finder det uklart, hvad der er nyt i
forhold til de eksisterende anbefalinger, hvad der konkret forventes af regioner
og kommuner, og hvad der nærmere er til inspiration.
Der er frist for høringssvar den 3. februar 2020. I forståelse med Sundhedsstyrelsen sendes Danske Regioners høringssvar hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet.
11 (Offentlig) Høringssvar – digitalt sundhedskort
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet har fremsendt en høring, hvor det foreslås, at
det indføres i sundhedsloven, at borgere kan fremvise deres sundhedskort i digital form på lige fod med det fysiske kort. Det foreslås, at Danske Regioner
bakker op om lovforslaget. Lovforslaget vil have økonomiske konsekvenser,
som vil søges kompenseret efter DUT-reglerne.
Der var frist for høringssvar den 8. januar 2020, hvorfor høringssvaret er fremsendt med forbehold for bestyrelsens godkendelse.
12 (Offentlig) Høringssvar – digital post til begge forældre
Formanden orienterede om, at Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde godkendte høringssvaret vedrørende digital post til begge forældre
uden bemærkninger på møde den 31. januar 2020.
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar.
Resumé
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Danske Regioner har efter bidrag fra regionerne udarbejdet et høringssvar til
ændring af ligestillingsloven, så digital post, der vedrører et fælles barn, som
udgangspunkt skal sendes til begge forældre.
Danske Regioner bakker i høringssvaret op om lovforslagets hensigt. Desuden
gives der bemærkninger til, hvilken betydning lovforslaget vil få for regionerne
i forbindelse med udsendelse af indkaldelsesbreve og breve vedrørende undersøgelser, diagnostik og behandling. Det drejer sig særligt om nødvendigheden
af, at CPR-registeret er opdateret og retvisende, at forslaget får økonomiske
konsekvenser for regionerne, samt at forslaget skal give ansatte mulighed, men
ikke en forpligtigelse til at kompensere for mangler i CPR-registeret.
Der var frist for høringssvar den 13. januar 2020, hvorfor høringssvaret er fremsendt med forbehold for bestyrelsens godkendelse.
13 (Offentlig) Regionernes samarbejde med banker
Bestyrelsen tog orienteringen tages til efterretning.
Resumé
KL har formuleret governanceprincipper til kommunernes samspil med bankerne, som kan indgå som bilag i fremtidige kontrakter. KL har endvidere udarbejdet en vejledning til kommunerne om kontraktvilkår ved udbud af bankforretninger. Danske Regioner har videreformidlet KL’s materiale til både regionerne og Amgros.
Regionerne vurderer, at de har de relevante og nødvendige bestemmelser i deres fælles kontraktskabelon, herunder bestemmelser om mulighed for ophævelse af en kontrakt i tilfælde af fx hvidvask. Bestemmelserne er allerede indarbejdet i eksisterende kontrakter eller forventes at blive det i fremtidige kontrakter i alle regioner.
14 (Offentlig) Danske Regioner Regnskab 2019
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners regnskab for 2019.
Resumé
Danske Regioners regnskab for 2019 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A virksomheder. Årsregnskabet er revideret
af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.
Danske Regioners resultatopgørelse udviser et driftsunderskud på 24,0 millioner kroner.
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De finansielle poster udgør 26,3 millioner kroner, idet der er indtægter på 11,6
millioner kroner, omkostninger på 0,9 millioner kroner og kursgevinster på 15,6
millioner kroner. Dermed udviser resultatet af foreningens drift et overskud på
2,3 millioner kroner.
Udgiften til rammebevillingen Projekt Godt Sygehusbyggeri udgjorde 1,0 millioner kroner.
Årets resultat er dermed et overskud på 1,3 millioner kroner.
Danske Regioners balance pr. 31. december 2019 udgør 644,8 millioner kroner.
Egenkapitalen ultimo 2019 udgør 362,4 millioner kroner, hvilket er en stigning
på 1,3 millioner kroner i forhold til primo egenkapitalen svarende til årets resultat.
Som led i den årlige økonomi opfølgning har Sekretariatet tjekket registreringen
af de reelle ejere i CVR. Efterprøvningen har ikke givet anledning til bemærkninger.
15 (Offentlig) Ændringer i hverv - EUs regionsudvalg, Udvalget for Regional
Udvikling og EU og Udvalget for Miljø og Ressourcer og CEMR
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Ursula Dietrich-Petersen (Ø) er udtrådt af regionsrådet i Region Sjælland. Som
følge heraf er der pr. 1. januar 2020 udpeget ny suppleant til EU's regionsudvalg. Suppleantposten i regionsudvalget giver automatisk medlemskab af Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og EU.
Regionsrådsmedlem Jørgen Hansen (A), Region Nordjylland, ønsker pr. 1. februar 2020 at udtræde af CEMR (Counsil of European Municipalities and Regions).
16 (Offentlig) Formandens meddelelser
Møde med finansministeren og sundhedsministeren den 10. januar 2020
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden har holdt
møde med finansminister Nicolai Wammen og sundhedsminister Magnus Heunicke den 10. januar 2020.
Møde med miljøministeren den 31. januar 2020
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Formanden orienterede om, at 1. næstformanden og Heino Knudsen har
holdt møde med miljøminister Lea Wermelin den 31. januar 2020.
Møde med uddannelses- og forskningsministeren den 7. februar 2020
Formanden orienterede om, at formanden den 7. februar 2020 holder møde
med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.
Høring om Behandlingsråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg den 5. februar 2020
Formanden orienterede om, at 1. næstformanden den 5. februar 2020 har deltaget i en høring om Behandlingsråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.
Regeringens kommende sundhedsaftale samt generel status vedr. det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen
Formanden orienterede om, at sundheds- og ældreministeren ved samråd i Folketingets Sundhedsudvalg og ved forskellige konferencer har tilkendegivet, at
der kan gå op mod 1½ år, før regeringen præsenterer sit udspil til en kommende
sundhedsaftale med Folketingets partier.
Formanden orienterede endvidere om, at Politiken den 5. februar 2020 har
bragt en kronik om Danske Regioners ønsker til en plan for bedre sammenhæng
i sundhedsvæsenet.
Vision for almen praksis
Formanden orienterede om, at Danske Regioner og PLO’s fælles vision for almen praksis i 2030 blev offentliggjort den 18. januar 2020.
Analyse af fremtidig forretningsmodel for sundhed.dk
Formanden orienterede om, at sundhed.dk frem mod sommeren 2020 vil udarbejde en fremtidig forretningsmodel for sundhed.dk.
Henvendelse fra Region Syddanmark vedr. fratagelse af speciallægers ydernumre
Formanden orienterede om, at regionsrådet i Region Syddanmark har bedt
Danske Regioners bestyrelse drøfte regionernes muligheder for fratagelse af
speciallægers ydernumre. Bestyrelsen bad Løn- og Praksisudvalget om at drøfte
sagen.
17 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
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•
•
•
•
•

Opsporing af borgere kendt med hepatitis C
Evaluering af budgetloven
Status på Genom-centrene
Tilsluttede institutioner
Arrangementer og konferencer

18 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 5. marts
2020 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
19 (Offentlig) Eventuelt
-
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