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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Fortrolig)
7 (Offentlig) Status på fuldtid og 1.000 flere sygeplejersker
Bestyrelsen drøftede status på initiativerne vedrørende fuldtid samt 1.000
flere sygeplejersker.
Resumé
Bestyrelsen godkendte i november 2019 en række initiativer, der skal medvirke til at sikre tilstrækkelige personaleressourcer i fremtidens sundhedsvæsen.
Bestyrelsen vil fremover løbende få en status på, hvordan det går med implementeringen af disse initiativer, herunder hvordan det går med ansættelse i
regionerne af 1.000 flere sygeplejersker.
Status indeholder denne gang data vedrørende stillingsopslag på fuldtid, retten til fuldtid og ansættelse af 1.000 flere sygeplejersker.
Status bliver næste gang suppleret med oplysninger vedrørende initiativerne
om bedre introduktionsforløb og bedre sammenhæng i praktikforløb.
8 (Fortrolig)
9 (Offentlig) Balancen mellem gennemsigtighed for borgere og beskyttelse
af medarbejdernes sikkerhed
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for, at der etableres tiltag med henblik på at begrænse truende, chikanerende og voldelige borgeres
adgang til medarbejdernes navne i patientjournalen og logoplysningerne.
Bestyrelsen bad om, at Danske Regioner på baggrund af en dialog med Danske
Patienter og personaleorganisationerne henvender sig til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på politisk drøftelse.
Resumé
Som et led i at skabe gennemsigtighed giver regionerne med udgangen af
2020 borgerne digital adgang til at se, hvilke medarbejdere, der har tilgået deres sundhedsoplysninger i de regionale patientjournalsystemer.
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Samtidig oplever flere medarbejdere forråelse i sundhedsvæsenet og utryghed i og udenfor arbejdstiden, hvorfor det foreslås at begrænse udadreagerende patienters adgang til sundhedspersonalets navne.
Danske Regioner vil i forbindelse med Sundhedsministeriets kommende udarbejdelse af bekendtgørelse om visning af logoplysninger og ændring af journalføringsbekendtgørelsen arbejde for, at der etableres mulighed for at begrænse truende, chikanerende og voldelige borgeres adgang til medarbejdernes navne i patientjournalen og logoplysningerne.
10 (Fortrolig)
11 (Offentlig) Høringssvar – forslag til ændring af reglerne for vederlagt til
regionsrådsmedlemmer
Bestyrelsen tog Danske Regioners høringssvar til justerede ændringer af reglerne vedrørende vederlag til regionsrådsmedlemmer til efterretning.
Bestyrelsen besluttede, at fremadrettet offentliggøres mødedeltagelse i bestyrelsen og i de politiske udvalg på www.regioner.dk.
Bestyrelsen bad om på et kommende møde at få forelagt en sag om de nye
regler om vederlags ”afsmittende effekt” på reglerne for deltagelse i politiske
udvalg i Danske Regioner, herunder ændrede krav om dokumentation for fravær på grund af helbredsmæssige forhold samt ”stopklods-regel” efter 3 måneders fravær af andre grunde end helbredsmæssige forhold.
Formanden orienterede om, at bestyrelsen - på baggrund af en henvendelse
fra gruppeformændene i Region Midtjylland - på et kommende møde vil få
præsenteret en sag vedrørende skævheden i mulighederne for fordeling af vederlag, som kommuner og regioner arbejder indenfor.
Bestyrelsen bad om, at partiernes gruppeformænd får fremsendt fraværsstatistik for mødedeltagelsen i de politiske udvalg i den indeværende valgperiode.
Resumé
Social- og Indenrigsministeriet har den 11. september 2020 sendt en ny høring
om forslag til ændring af bekendtgørelse og tilhørende vejledning på det regionale vederlagsområde.
Der stilles bl.a. forslag om at indføre et krav om dokumentation for fravær på
baggrund af helbredsmæssige forhold mv. samt om at nedsætte perioden inden for hvilken regionspolitikere modtager vederlag ved fravær af andre
grunde end helbred fra de nuværende 3 måneder til 1 måned.
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Bestyrelsen blev skriftligt hørt om forslaget den 18. august 2020, og der blev
herefter sendt et høringssvar, hvor det bl.a. blev bemærket, at det ikke fremstod klart, hvordan den nye 1-måneders regel skal administreres i praksis, herunder om der vil være muligt at tage hensyn til det regionale møderegime,
hvor der ofte kun afholdes ét møde om måneden i regionsrådet og udvalg.
Ministeriet har nu justeret regler og vejledning, så der bl.a. tages hensyn til
det regionale møderegime.
De nye regler forventes at træde i kraft den 1. oktober 2020.
12 (Offentlig) Opfølgning på Danske Regioners generalforsamling 2020
Bestyrelsen tog orientering om opfølgning på de 3 vedtagne forslag til efterretning.
Bestyrelsen evaluerede Danske Regioners generalforsamling 2020. Bestyrelsen pegede bl.a. på, at der bør etableres en enklere behandling af de fremsatte forslag samt mulighed for længere gruppemøder.
Resumé
Danske Regioners generalforsamling blev pga. COVID-19 afviklet alternativt
den 11. september 2020. Dvs. at de delegerede deltog fra de fem regionshuse
og formanden, 1. næstformanden og 2. næstformanden deltog fra et studie i
Roskilde. Alle 6 steder var koblet sammen virtuelt.
Key note speaker Connie Hedegaard og sundheds- og ældreminister Magnus
Heunicke deltog også fra studiet i Roskilde.
Der deltog 124 delegerede regionsrådspolitikere.
13 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering.
• Lovændring af CPR
• Status på regionernes indsats for at opspore og behandle hepatitis C
• Danske Regioners vision, mission og værdier
• Arrangementer og konferencer
14 (Offentlig) Formandens meddelelser
Politiske møder: Formanden orienterede om, at der har været afholdt følgende
politiske møder siden bestyrelsesmødet den 27. august 2020:
• Finansministeren, sundhedsministeren og justitsministeren den 28. august 2020
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•
•
•
•

Finansministeren, sundhedsministeren og justitsministeren den 4. september 2020
Beskæftigelsesministeren 14. september 2020
Transportministeren den 16. september 2020
Børne- og undervisningsministeren den 17. september 2020

Sektorpartnerskab på socialområdet – Ensomhedsstrategi: Formanden orienterede om, at Danske Regioner på handicapområdet bakker op om bidraget til en
national ensomhedsstrategi og en social beredskabsplan med forslag til initiativer, som staten kan foretage for at sikre, at udsatte grupper kommer bedst
muligt ud af tiden med COVID-19.
Henvendelse fra Bloddonorerne i Danmark: Formanden orienterede om, at
Bloddonorerne i Danmark har henvendt sig med en opfordring til, at antallet af
plasmatapninger i Danmark øges. Bestyrelsen vil få forelagt en sag om forsyningssikkerheden ved et kommende møde.
15 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 22. oktober
2020 kl. 10.30 – 15.00 i Regionernes Hus.
16 (Offentlig) Eventuelt
-
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