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1 (Fortrolig)
2 (Offentlig) Status for ansættelse af speciallæger august 2020
Bo Libergren deltog under behandling af punktet.
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 5. februar 2020.
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Fortrolig)
7 (Fortrolig)
8 (Fortrolig)
9 (Fortrolig)
10 (Offentlig) Position på palliationsområdet
Bestyrelsen godkendte den beskrevne position for palliationsområdet.
Formanden orienterede om, at Rigsrevisionen afgav beretning om den specialiserede palliation den 21. august 2020.
Resume af Rigsrevisionens rapport var omdelt på bordene.
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Resumé
Den fælles regionale position indeholder fire overordnede pejlemærker, der
skal sætte retningen for udviklingen af den palliative indsats i Danmark. Positionen kan desuden ses som et eksempel på en værdibaseret tilgang samt et konkret eksempel på udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
11 (Fortrolig)
12 (Offentlig) Ny erhvervsakademiuddannelse i Sundhedsadministration
Bestyrelsen tog orienteringen om ny erhvervsakademiuddannelse i Sundhedsadministration til efterretning.
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for, at eleverne modtager
SU under hele uddannelsen i Sundhedsadministration.
Enhedslisten fandt, at der bør arbejdes videre med løn under praktik for ikke
at forringe uddannelsesvilkårene for de studerende.
Resumé
Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt etableringen af ny erhvervsakademiuddannelse i Sundhedsadministration, som erstatter lægesekretæruddannelsen. I sagen orienteres om godkendelsen, herunder om afvikling
af den nuværende lægesekretæruddannelse.
13 (Fortrolig)
14 (Offentlig) Status for sygehusbyggeri august 2020
Bestyrelsen tog orienteringen om status for sygehusbyggerier til efterretning.
Resumé
Der gives en generel status for henholdsvis kvalitetsfondsbyggerierne og de regionalt finansierede sygehusbyggerier, herunder konsekvenserne af COVID-19.
Herudover gives der en status for Projekt Godt Sygehusbyggeris initiativer i
2020, herunder afholdelse af flyttekonference, kommunikationskampagnen Vi
bygger for livet, opfølgning på rigsrevisionsundersøgelse og erfaringsopsamling
fra færdige projekter.
15 (Fortrolig)
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16 (Offentlig) DK2020 – klimaplaner for hele Danmark
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Realdania, regionerne og KL er gået sammen i partnerskabet DK2020 – klimaplaner for hele Danmark med det formål at udbrede og accelerere arbejdet
med kommunale klimahandlingsplaner i et strategisk samarbejde med regionerne.
Parterne har på administrativt niveau underskrevet en partnerskabsaftale, som
behandles i regionsråd og KKR i august og september 2020. Der pågår p.t. en
drøftelse om de regionale organiseringer, herunder rolle- og ansvarsfordeling
mellem region og KKR. Organiseringerne vil være fastlagt inden den politiske
godkendelse.
Partnerskabet lanceres den 16. september 2020, hvor der også åbnes for ansøgninger fra landets kommuner.
17 (Fortrolig)
18 (Offentlig) Status for borgernes selvskabte data
Bestyrelsen tog orientering om status for Danske Regioners arbejde med borgernes selvskabte data til efterretning.
Resumé
Borgerne opsamler stadig flere helbredsrelaterede data om dem selv via såkaldte wearables, som fx applikationer og smartwatches. Danske Regioner har
på baggrund af HealthTech-satsningen (2019) igangsat et arbejde, som skal afdække rammerne for at anvende borgernes selvskabte data i sundhedsvæsenet.
Derfor planlægger Danske Regioner en holdningsundersøgelse, der skal belyse
behovet for at bringe borgernes selvskabte data i spil, og hvordan de selvskabte
data kan skabe værdi i behandlingsøjemed.
Derudover forventes den 12. januar 2021 afholdt en minikonference med Danske Patienter, Lægeforeningen og KL som mulige medafsendere. Her skal fordele og ulemper ved brug af borgerskabte data belyses for såvel borgerne som
for de sundhedsprofessionelle.
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19 (Offentlig) Status for MinSundhed appen
Bestyrelsen tog orienteringen om MinSundhed appen til efterretning.
Go cards fra kampagnen var omdelt på bordene.
Resumé
MinSundhed appen blev lanceret i en første udgave ved Danske Regioners generalforsamling april 2019 og udgør i den første udgave en app-visning af en
række udvalgte løsninger og data fra Sundhed.dk webportalen. Visning af journalnoter og laboratoriesvar udgør de to væsentligste elementer. Appen er p.t.
downloadet ca. 400.000 gange.
Appen udbygges løbende, og udviklingsarbejdet er forankret i et fællesregionalt projekt og også med deltagelse af repræsentanter fra staten, PLO og kommunerne.
I uge 33 2020 blev en borgerrettet kampagne afviklet under sloganet: ”MinSundhed – den røde tråd i dit helbred”.
20 (Offentlig) Høringssvar – lov om Digital post
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar.
Resumé
Digitaliseringsstyrelsen har fremsat et lovforslag, der ændrer loven om Digital
Post fra offentlige afsendere, således at der er hjemmel til overgangen til den
kommende it-løsning for Digital Post, herunder flytning af borgeres og virksomheders post til en ny leverandør. Med lovforslaget hjemtager Digitaliseringsstyrelsen dataansvaret, det strategisk ejerskab og beslutningskompetence for Digital Post.
Danske Regioner bakker i høringssvaret op om lovforslaget, da det vurderes, at
det er hensigtsmæssigt, at dataansvaret for Digital Post-løsningen med det nye
lovforslag bliver placeret hos en offentlig myndighed.
Der var høringsfrist den 3. juli 2020, hvorfor høringssvaret er fremsendt med
forbehold for bestyrelsens drøftelse af sagen.
21 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•
•

Medicin: Svar på Region Midtjyllands henvendelse om restordrer på
medicin
Høring over tre bekendtgørelser – (Udmøntning af national handleplan
mod børn og unges rygning)
Danske Regioners tilsluttede institutioner
Arrangementer og konferencer

22 (Offentlig) Formandens meddelelser
Vederlag
Formanden orienterede om, at Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at de ændrede regler om ophør af vederlag som følge af fravær ikke som planlagt træder i
kraft den 1. september 2020.

Møde med uddannelses- og forskningsministeren 11. juni 2020
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden den 11. juni
2020 har holdt møde med uddannelses- og forskningsminister Ane HalsboeJørgensen.
Møde med sundhedsministeren den 12. juni 2020
Formanden orienterede om, at formand for Sundhedsudvalget Karin Friis Bach
den 12. juni 2020 har holdt møde med sundhedsminister Magnus Heunicke

Møde med skatteministeren 17. juni 2020
Formanden orienterede om, at Anders Kühnau og Bo Libergren den 17. juni
2020 har holdt møde med skatteminister Morten Bødskov.
Møde med miljø- og fødevareministeren den 18. juni 2020
Formanden orienterede om, at formanden den 18. juni 2020 har holdt møde
med miljø- og fødevareminister Lea Wermelin.
Møde med transportministeren 1. juli og 20. august 2020
Formanden orienterede om, at formanden den 1. juli 2020 har holdt møde
med transportminister Benny Engelbrecht.
Formanden orienterede om, at formanden og 1. næstformanden har holdt et
opfølgende møde med ministeren om samme emner den 20. august 2020.
Møde med sundhedsministeren den 17. august 2020
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Formanden orienterede om, at formanden, 1. næstformanden og næstformanden i Løn- og Praksisudvalget Bo Libergren den 17. august 2020 har holdt
møde med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.
Henvendelse til erhvervsministeren
Formanden orienterede om, at formandskabet har henvendt sig til erhvervsminister Simon Kollerup med en opfordring til, at sagspuklen i Miljø- og Fødevareklagenævnet bliver afviklet hurtigst muligt, og at der ikke fremadrettet ophobes sager med behandlingstider på flere år. Den lange sagsbehandlingstid har
store konsekvenser for regionernes planlægning og sagsbehandling, hvor retstilstanden i årevis er uafklaret på grund af manglende afgørelser.
Folkemødet 2021
Formandskabet har godkendt, at Danske Regioner i lighed med tidligere år også
vil være sponsor på Folkemødet i 2021. Sponsoratet er på 175.000 kr.
23 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 24. september 2020 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
Bestyrelsen tog til efterretning, at der mhp. at forberede GF20 holdes møde i
bestyrelsen torsdag den 10. september 2020 kl. 17.30-19.30
Bestyrelsen er velkommen til at deltage i Danske Regioner, giv blot sekretariatet besked, så der kan sikres de rette mødefaciliteter.
24 (Offentlig) Eventuelt
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