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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Offentlig) Sexisme og seksuel chikane i politik og på de regionale arbejdspladser
Bestyrelsen drøftede, hvordan sexisme og seksuel chikane i regionalpolitik og
på de regionale arbejdspladser afdækkes og bekæmpes og blev på den baggrund enig om en fælles udtalelse. Udtalelsen er vedlagt.
Bestyrelsen besluttede, at ledere på alle niveauer på regionale arbejdspladser
skal gøre det klart, at krænkende adfærd fra kollegaer eller chefer er uacceptabelt, og at der skal være tydelige politikker og retningslinjer for håndtering af
seksuelle krænkelser. Alle regioner vil sikre, at det er trygt at henvende sig, hvis
man har været udsat for krænkende adfærd.
Bestyrelsen var enig om, at ledelsen på hver arbejdsplads også skal sikre, at
medarbejderne er klædt på til at klare krænkelser fra patienter og pårørende,
og at medarbejdere har mulighed for at bearbejde krænkende hændelser.
Bestyrelsen besluttede at gennemføre en landsdækkende undersøgelse, der
skal klarlægge omfanget af krænkende adfærd blandt regionsrådspolitikere.
Som supplement til de eksisterende muligheder ønsker bestyrelsen endvidere
at etablere en uafhængig og uvildig instans, som regionale politikere vil kunne
gå til. Det afsøges, hvordan denne instans konkret skal udformes, forankres og
organiseres.
Resumé
Bestyrelsen drøfter den fælles regionale håndtering af sexisme og seksuel chikane i politik og på de regionale arbejdspladser.
4 (Offentlig) Status vedrørende COVID-19
Bestyrelsen tog formandens mundtlige orientering til efterretning og drøftede
den aktuelle status, herunder udnyttelsen af den samlede testkapacitet og brugen af mobile enheder.
Resumé
Formanden vil på mødet orientere mundtligt om aktuel status vedrørende COVID-19.
5 (Fortrolig)
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6 (Offentlig) Skalering af løsning af Innovationsboardet – Servicelogistik
Bestyrelsen godkendte på baggrund af Innovationsboardet og regionsdirektørernes anbefaling, at Servicelogistik fra Region Nordjylland skaleres til de øvrige
regioner som et koncept/en model.
Resumé
Servicelogistik fra Region Nordjylland er en løsning, der forbedrer styring af logistiske opgaver på hospitaler af en vis størrelse. Region Nordjylland har ved
brug af systemet opnået bedre ressourceudnyttelse.
Innovationsboardet anbefaler, at Servicelogistik implementeres som et koncept/en model, som alle regioner skal arbejde med. Det indebærer, at alle
større hospitaler har et elektronisk sporingssystem, der kan lokalisere personer, udstyr og opgaver samt koble disse til et bestillingssystem.
7 (Offentlig) Skalering af løsning fra Innovationsboardet – Beslutningshjælperen
Bestyrelsen godkendte på baggrund af Innovationsboardet og regionsdirektørernes anbefaling, at Beslutningshjælperen fra Region Syddanmark skaleres til
de øvrige regioner som en generisk skabelon for beslutningsstøtteredskaber på
relevante kræftområder.
Resumé
Beslutningshjælperen fra Region Syddanmark er et dialogværktøj til klinikere og
patienter på kræftområdet, der understøtter dialog om og valg af forskellige
behandlingsmuligheder. Det kan højne patienttilfredsheden og reducere ulighed, samtidig med at nogle patienter fravælger (over)behandlinger, når de har
et bedre kendskab til potentielle konsekvenser og forløb ved forskellige behandlingsmuligheder.
Innovationsboardet anbefaler, at Beslutningshjælperen implementeres som en
generisk skabelon for beslutningsstøtteredskaber på hele kræftområdet.
8 (Fortrolig)
9 (Fortrolig)
10 (Fortrolig)
11 (Offentlig) 1. behandling af Danske Regioners budget 2021
Centerchef Kenneth Jensen og chefrådgiver Kristian Terp, Danske Regioner
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deltog under behandling af sagen.
Bestyrelsen godkendte, at budgettet for 2021 fastsættes med et driftsunderskud på 33,4 mio. kr.
Bestyrelsen godkendte, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,2 procent,
samt at det indstilles til godkendelse på generalforsamlingen at kontingentet i
2021 er 24,70 kr. pr. indbygger for 2021.
Bestyrelsen godkendte endvidere, at projektbevillingen til Godt Sygehusbyggeri
videreføres med 1 mio. kr. årligt for perioden 2021-24.
Resumé
Budgetforslag 2021 er udarbejdet i 2021 pris- og lønniveau.
I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med
1,2 procent svarende til 0,3 kr. pr. indbygger, og fastsættes til 24,70 kr. pr. indbygger for 2021.
Det indstilles, at projektbevillingen på 1 mio. kr. årligt til Godt sygehusbyggeri
fortsætter i perioden 2021-24 sammenfaldende med afslutningen på byggeprocessen.
12 (Offentlig) GF 21 – Danske Regioners generalforsamling 2021
Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet arbejder videre med planlægning af en
virtuel afvikling af Danske Regioners generalforsamling 2021. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der også afholdes en virtuel politikerkonference, men at
politikerkonferencen afholdes på et senere tidspunkt end dagen før GF.
Resumé
Bestyrelsen skal tage stilling til formatet for afvikling af Danske Regioners generalforsamling 2021.
13 (Fortrolig)
14 (Offentlig) Høringssvar – evaluering af GDPR
Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedr. evaluering af GDPR med henblik på
fremsendelse til Justitsministeriet.
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Resumé
Danske Regioner har modtaget en høring fra Justitsministeriet angående en national evaluering af GDPR. Danske Regioner bakker op om, at databeskyttelse
er en naturlig del af de offentlige myndighedernes opgaveløsning. Dog mener
Danske Regioner, at implementering af databeskyttelsesforordningen har medført betydelige administrative omkostninger i regionerne f.eks. i forbindelse
med databehandleraftaler og risikovurderinger. Samtidig har det ikke altid været muligt at få den nødvendige vejledning om den nye lovgivning fra Datatilsynet.
15 (Offentlig) Høringssvar – lovforslag vedrørende MitID og NemLog-in
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar.
Resumé
Regeringen har sendt lov om MitID og NemLog-in i høring. Formålet med lovforslaget er at regulere den fortsatte udvikling af den offentlige danske digitale
infrastruktur, idet det nuværende NemID bliver til MitID, og NemLog-in udvikles
i en ny version.
Danske Regioner opfordrer i høringssvaret til, at det altid skal være muligt for
borgerne at anvende MitID uden omkostninger, da det ellers kan føre til social
ulighed. Desuden har Danske Regioner bemærkninger til de økonomiske konsekvenser af lovforslaget og herudover en række tekniske bemærkninger.
16 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
• Indspil til Erhvervsministeriet om life science strategi
• Status på LUNA-programmet
• Arrangementer og konferencer
17 (Offentlig) Formandens meddelelser
Politiske møder: Formanden orienterede om, at der har været afholdt følgende
politiske møder siden bestyrelsesmødet den 24. september 2020:
• Sundheds- og ældreministeren den 2. oktober 2020.
• Børne- og undervisningsministeren den 20. oktober 2020.
• Lukket høring i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg den 1. oktober 2020.
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•

[Sundheds- og ældreministeren den 22. oktober 2020 - aflyst med kort
varsel]

Statsministerens åbningstale: Formanden orienterede om, at åbningstalen ikke
indeholdt større dagsordener af direkte regional karakter, men dog en række
dagsordener, der kan få betydning for regionernes arbejde.
Rigsrevisionens beretning om regionernes grundlag for den økonomiske styring
af sygehusene (fra maj 2020): Formanden orienterede om, at Rigsrevisionen
har offentliggjort en opfølgning på beretningen, som forventes behandlet på
Statsrevisorernes møde den 23. oktober 2020. Sekretariatet vurderer, at Rigsrevisionens opfølgning tager hensyn til regionernes kritik af Rigsrevisionens tilgang og fokus i beretningen.
Behandling af kritisk syge patienter på intensivafsnit: Formanden orienterede
om regionernes fælles, justerede faglige oplæg til vejledning vedr. visitation,
prioritering og etiske overvejelser i forbindelse med behandling af kritisk syge
patienter på intensivafsnit, når udviklingen går fra normal-situation til beredskabssituationer (fx pandemier) og om Sundhedsstyrelsens overordnede rammenotat vedr. ansvarsfordeling, koordinering mm. ved behov for national prioritering af intensiv kapacitet. Begge dele er vedlagt.
Det tværregionale projekt for 1-1-3: Formanden orienterede om, at der arbejdes i to spor – dels den oprindelige plan, dels en app-løsning, som via GPS-funktionens stedbestemmelse på mobiltelefonen finder det rigtige akuttilbud, som
borgeren kan ringe til. Den oprindelige plan om 1-1-3 vil kræve, at staten er
med til at løse udfordringerne med stedbestemmelse. Bestyrelsen vil få forelagt
en sag om akutnummeret ved et kommende møde.
Omdømmeanalyse: Formanden orienterede om, den omdømmeanalyse af regionerne, som bestyrelsen har besluttet, gennemføres umiddelbart efter valget
omkring årsskiftet 2021/2022.
18 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 19. november 2020 kl. 10.30 – 15.00 som udgangspunkt i Regionernes Hus.
19 (Offentlig) Eventuelt
-
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