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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Offentlig) Medicinrådets svar på spørgsmål til årsberetning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Bestyrelsen drøftede den 6. februar 2020 Medicinrådets årsberetning for 2019.
I den forbindelse besluttede bestyrelsen at indhente en række supplerende oplysninger om rådets sagsbehandlingstider mv.
Medicinrådet har fremsendt de ønskede oplysninger, som forelægges for bestyrelsen til orientering.
6 (Fortrolig)
7 (Fortrolig)
8 (Fortrolig)
9 (Offentlig) Evaluering og evt. fortsættelse af internetbaseret psykologbehandling
Bestyrelsen anbefalede, at regionerne inden for den samme økonomiske
ramme viderefører tilbud om internetbaseret psykologbehandling til borgere
med angst og let til moderat depression samt at ordningens effekt følges tæt.
Bestyrelsen bad om at undersøge, om afregningsmodellen kan ændres, så antallet af gennemførte forløb får en større vægt.
Resumé
Danske Regioners bestyrelse besluttede på møde den 12. oktober 2017, at Region Syddanmarks behandlingstilbud om internetbaseret psykologbehandling
af angst og let til moderat depression fra 15. marts 2018 skulle tilbydes til borgere i alle regioner i en 2-årig periode som et pilotprojekt, hvorefter projektet
skulle evalueres.
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Der foreligger nu en evaluering af behandlingstilbuddet, som på baggrund af en
lille undersøgelsespopulation peger på, at patienterne overvejende er ressourcestærke, generelt er meget tilfredse med kvaliteten af behandlingen og kontakten med psykolog via videosamtaler, beskedmodulet og telefonsamtaler,
samt at behandlingen har hjulpet til håndtering af patienternes problemer.
Bestyrelsen skal på baggrund af bl.a. evalueringen tage stilling til, om det skal
anbefales, at tilbuddet til borgere med angst og let til moderat depression videreføres samt at tilbuddet følges tæt med hensyn til økonomi og effekt.
10 (Fortrolig)
11 (Offentlig) Danske Regioners EU-prioriteringer 2020
Bestyrelsen godkendte følgende EU-emner som Danske Regioners EU-prioriteringer for 2020:
1. EU-tiltag i relation til COVID-19, som berører regionerne.
2. European Green Deal, som er EU’s samlende ramme for miljø, ressourcer, cirkulær økonomi, klima og energi.
3. EU’s digitale dagsorden med fokus på kunstig intelligens, datadeling,
samt konkret lovgivning om digitale tjenester.
4. EU’s sundhedspolitik og arbejdsgiverpolitik, herunder en kræfthandlingsplan og en lægemiddelstrategi for EU samt minimumslønninger og
opkvalificering på arbejdsmarkedet.
5. EU’s demokratidagsorden med fokus ”Konferencen om Europas fremtid”.
6. Igangværende EU-sager, som Danske Regioner er engageret i, dvs. implementering af direktiv om sundhedsydelser på tværs af grænser, samt
EU-budgettet 2021-2027 med specielt fokus på betydningen for Horizon
Europe og Interreg-programmerne.
Resumé
Situationen for Danske Regioners EU-prioriteringer for 2020 er usædvanlig. For
det første er flere af den nye EU-Kommissions store initiativer fremsat i form af
strategioplæg, der først senere vil blive ledsaget af konkret lovgivning. For det
andet har COVID-19 ændret den europæiske politiske dagsorden drastisk. Derfor anbefaler sekretariatet, at Danske Regioner prioriterer de store emner, som
får betydning for regionerne og tager særskilt stilling til konkrete lovgivningstiltag, efterhånden som EU-Kommissionen ruller disse ud.
12 (Fortrolig)
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13 (Offentlig) Høringssvar – Kommissionens datastrategi
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar om en europæisk datastrategi.
Enhedslisten tog forbehold, idet Enhedslisten ikke føler sig betrygget i intentioner om at beskytte borgernes data, når formålet med datasamlingen er økonomisk. Gentagne læk af data bør også føre til overvejelse af samlingen af data.
Der bør alene anvendes syntetisk og anonymiseret data til forskning. Enhedslisten mener, at datalovgivning ikke skal udvikles i EU regi med økonomiske interesser som formål, idet Enhedslisten mener, at borgernes data er deres egen
og ikke skal samles og sælges på et EU-datamarked. Enhedslisten anerkender
Danske Regioners holdning om, at data skal opbevares i Danmark, og at befolkningen kan have tillid til, at data behandles sikkert.
Resumé
Danske Regioner har modtaget en høring fra Erhvervsministeriet om Kommissionens meddelelse om en Europæisk Datastrategi. Datastrategien holder sig
på et overordnet niveau og handler om al slags data, herunder sundhedsdata.
Et af strategiens centrale budskaber er, at medlemslandene i højere grad skal
udveksle data – naturligvis under iagttagelse af databeskyttelsesreglerne. Konkret betyder det, at der ikke gives køb på beskyttelsen af individets rettigheder
og personoplysninger m.v.
Danske Regioner kan tilslutte sig de ambitioner om bedre brug af data, som
præsenteres i strategien.
Der var frist for høringssvar den 16. april 2020, hvorfor høringssvaret er fremsendt med forbehold for politisk behandling.
14 (Offentlig) Opfølgning på studietur til Israel vedr. det nære sundhedsvæsen
Punktet er udskudt fra bestyrelsens møde den 5. marts 2020.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioners bestyrelse har den 19.-23. januar 2020 været på studietur til
Israel med henblik på bl.a. at få et indblik i, hvordan Israel leverer sundhedsydelser udenfor hospitalssektoren.
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15 (Fortrolig)

16 (Fortrolig)
17 (Fortrolig)
18 (Offentlig) Afvikling af GF2020
Bestyrelsen godkendte alternativ afvikling af GF 2020 pga. COVID-19.
Bestyrelsen godkendte, at formand og 1. næstformand kan træffe beslutning
om at ændre planen for afvikling, såfremt myndighedernes anbefalinger for forsamlinger eller lignende ændrer sig forud for GF, og eventuelt iværksætte
nødafvikling for at overholde vedtægten.
Resumé
På grund af covid-19 blev Danske Regioners generalforsamling 2020 (GF 2020)
den 1. april 2020 ikke afholdt, men i stedet flyttet til den 11. september 2020.
Grundet den aktuelle situation vurderes det ikke realistisk at afvikle GF 2020
som vanligt og derfor foreslås hermed alternativ afvikling kun for delegerede
og enkelte andre, som fx sekretariatsmedarbejdere, der forestår den praktiske
afvikling.
19 (Offentlig) Aflysning af åbent hospital 2020 og udsættelse til 2021
Bestyrelsen godkendte, at Åbent Hospital 2020 og tilhørende Vi bygger for livetkampagne aflyses og udsættes til 2021, hvor kampagne og event udføres med
det allerede afsatte budget for 2020 på 250.000 kr. og under samme forudsætninger, som bestyrelsen har givet for 2020. Datoen for Åbent Hospital bliver 5.
september 2021.
Resumé
På grund af COVID-19 og smitterisiko på hospitalerne foreslås det, at Åbent
Hospital og Vi bygger for livet-kampagnen 2020 aflyses og samtidigt udsættes
til afholdelse i 2021. Dermed overføres de allerede bevilligede midler til 2021.
Her vil kampagnen i stedet løbe og eventen gennemføres 5. september 2021.
20 (Offentlig) Ændringer i hverv – Danske Regioners social- og psykiatriudvalg
Bestyrelsen udpegede regionsrådsmedlem Steen Jacobsen, V, Region Midtjylland til ny næstformand i Psykiatri- og Socialudvalget pr. 1. april 2020.
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Bestyrelsen tog til orientering, at regionsrådsmedlem Finn Rudaizky, O, Region
Hovedstaden indtræder i Psykiatri- og Socialudvalget pr. 1. august 2020.
Bestyrelsen tog til orientering, at regionsrådsmedlem Bente Gertz, A, Region
Syddanmark indtræder i Psykiatri- og Socialudvalget pr. 1. juni 2020.
Resumé
Bestyrelsen orienteres om ændringer i hverv.
21 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen bad Danske Regioner om at drøfte med de regionale administrationer, hvorvidt fjernelsen af ”Rejsetidskriteriet” får konsekvenser for regional
udvikling.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
• Kort status for arbejdet med justering af Medicinrådet
• Revision af ny indkøbsstrategi
• Konsekvensændring i kriterium i regionernes tilskudsmodel
• Høringssvar – bekendtgørelse vedr. forberedende voksenundervisning
og ordblindeundervisning
• Nyt valgsystem udskudt til efter regionalvalget
• Betænkning om ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår
• Arrangementer og konferencer
22 (Offentlig) Formandens meddelelser
Løbende møder med statsministeren, sundheds- og ældreministeren, justitsministeren m.fl.
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformand i forbindelse
med COVID-19 løbende har haft møder med statsminister Mette Frederiksen,
sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, justitsminister Nick Hækkerup
samt en række myndigheder.
Møde med finansministeren den 26. marts
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformand den 26. marts
2020 har haft møde med finansminister Nicolai Wammen.
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Møde med justitsministeren den 7. maj 2020
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformand den 7. maj 2020
har holdt møde med justitsminister Nick Hækkerup.
Henvendelse til børne- og undervisningsministeren
Formanden orienterede om Danske Regioners brev til børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil, hvori der opfordres til en samlet politisk
aftale, som understøtter en stærkere politisk styring af ungdomsuddannelserne
og et mindre aktivitetsafhængigt tilskudssystem. Derudover også at regionerne
er klar til at påtage sig det samfundsmæssige ansvar, der skal til for at sikre en
mere balanceret elevfordeling og en uddannelsesdækning, der sikrer muligheder for de unge i hele landet.
Henvendelse til miljøministeren
Formanden orienterede om, at Danske Regioner den 11. maj 2020 har fremsendt et oplæg med ideer og forslag til en styrket indsats for klimatilpasning i
Danmark til miljøminister Lea Wermelin.
Aftale om psykiatri
Formanden orienterede om, at Danske Regioner har indgået en aftale med
Sundheds- og Ældreministeriet om de 150 særlige pladser samt de 600 mio. kr.
til psykiatri, der er afsat i finansloven for 2020. Den endelige aftaletekst er uploadet i First Agenda. Aftalen bedes behandlet fortroligt indtil offentliggørelse.
Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes grundlag for styring af sygehusenes ressourcer og aktivitet
Formanden orienterede om, at Rigsrevisionen den 15. maj 2020 efter statsrevisormøde offentliggør en undersøgelse af regionernes grundlag for styring af
sygehusenes ressourcer og aktivitet. Statsrevisorerne offentliggør samtidig deres bemærkninger til beretningen.
Aftale med Forhandlingsfællesskabet
Formanden orienterede om, at Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet
den 17. marts 2020 aftalte et forståelsespapir om håndtering af personalesituationen i forbindelse med covid-19 behandlingssituationen på daværende tidspunkt.
I forbindelse med tilbagevenden til en mere normal drift er der pt. ikke brug for
denne tidligere forståelse mellem Danske Regioner og de faglige organisationer, idet det er de almindelige overenskomstregler, der er styrende. Derfor er
der indgået et nyt forståelsespapir, hvor dette bekræftes.
Bestyrelsesmøderne udvides med 1 time
Bestyrelsens møder udvides med 1 time, således at møderne fremover holdes
kl. 10.30 til 15.00.
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Bestyrelsens mødekalender 2021
Bestyrelsen godkendte, at der ikke holdes møde den 18. november 2021, men
i stedet fastlægges et nyt møde den 3. juni 2021.
Mødeplan for 2021:
Torsdag den 4. februar 2021 kl. 10.30 – 15.00
Torsdag den 4. marts 2021 kl. 10.30 – 15.00
Onsdag den 24. marts 2021 kl. 17.00 – 19.00 (ifm. GF21)
Torsdag den 6. maj 2021 kl. 10.30 – 15.00
Torsdag den 3. juni 2021 kl. 10.30-15.00
Onsdag den 16. juni 2021 kl. 15.00 – 18.00 (ifm. Folkemøde 2021)
Torsdag den 26. august 2021 kl. 10.30 – 15.00
Torsdag den 23. september 2021 kl. 10.30 – 15.00
Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 10.30 – 15.00
Torsdag den 16. december 2021 kl. 10.30 – 15.00
Mødet den 3. juni 2021 kan eventuelt blive flyttet, når vi kender tidsplanen for
næste års økonomiforhandlinger.
23 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes i Regionernes Hus onsdag den 10. juni 2020 kl. 10.30 – 15.00.
Resumé
Bestyrelsesmødet i juni måned afvikles sædvanligvis på Bornholm i forbindelse
med Folkemødet. Da Folkemødet 2020 er aflyst, er bestyrelsesmødet i stedet
flyttet til afholdelse i Regionernes Hus. Mødetidspunktet er samtidig flyttet og
mødet er udvidet med 1 time. Mødet holdes således kl. 10.30-15.00.
24 (Offentlig) Eventuelt
-
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