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1 (Fortrolig)
2 (Offentlig) Status vedrørende COVID-19
Bestyrelsen tog formandens mundtlige orientering til efterretning.
Resumé
Formanden vil på mødet orientere mundtligt om aktuel status vedrørende
COVID-19.
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Offentlig) Status på regional udrulning af Brobyggersygeplejersker
Bestyrelsen tog status på udrulning af initiativet om Brobyggersygeplejersker til
efterretning.
Resumé
Som en del af Danske Regioners udspil Trygt, Nært og Nemt fra 2018 blev initiativet om Brobyggersygeplejersker lanceret. Initiativet skal skabe sammenhæng i patientforløb for særligt komplekse patienter, som udskrives fra hospital til kommunal opfølgning og som fortsat har mange kontakter til hospital eller egen læge som følge af behandlingsforløbet.
Alle regionerne er – understøttet af finanslovmidler til flere sygeplejersker – i
gang med udrulning af initiativet. Status pr. september 2020 viser, at der er
variation mellem regionerne i forhold til, hvordan initiativet er omsat og i forhold til, om alle matrikler og relevante afdelinger er startet implementeringen
på samme tid. Overordnet er initiativet godt på vej til at blive omsat i alle regioner.
7 (Fortrolig)
8 (Fortrolig)
9 (Offentlig) 2. behandling af Danske Regioners budget 2021
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Bestyrelsen godkendte, at budgettet for 2021 fastsættes med et driftsunderskud på 33,4 mio. kr.
Bestyrelsen godkendte også, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,2 procent og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen til 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.
10 (Offentlig) Status på Danske Regioners deltagelse i Folkemødet 2021
Bestyrelsen tog orienteringen om status for Danske Regioners deltagelse i Folkemødet 2021 til efterretning.
Resumé
Danske Regioner er blevet spurgt om deltagelse i Folkemødet 2021. Der lægges
op til, at Danske Regioner fastholder sit tilsagn om sponsorering af Folkemødet
2021, men at Danske regioner på nuværende tidspunkt ikke vil forpligte sig på
andre udgifter i relation til transport, telt, overnatninger eller andet.
11 (Offentlig) Mødekalender 2022
Bestyrelsen godkendte mødeplanen for bestyrelsesmøder i 2022, og indstiller
over for udvalgsformændene, at udvalgsmøder i 2022 planlægges afholdt på de
reserverede datoer.
Resumé
Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2022 samt forslag til datoer for afholdelse
af udvalgsmøder.
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12 (Offentlig) Ændring i hverv – Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation – VISO
Bestyrelsen tog til orienteringen til efterretning.
Resumé
Regionsrådsmedlem Malene Busk, A, Region Nordjylland ønsker at udtræde af
bestyrelsen for Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation –
VISO.
Den socialdemokratiske gruppe udpeger i stedet regionsrådsmedlem Mogens
Nørgård, A, Region Nordjylland som nyt medlem.
13 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
• Arrangementer og konferencer
14 (Offentlig) Formandens meddelelser
Politiske møder: Formanden orienterede om at have deltaget i pressemøde om
grønne indkøb den 29. oktober 2020 sammen med regeringen og KL.
National life science-strategi: Formanden orienterede om, at sekretariatet har
bidraget med indspil til en kommende national strategi for life science, jf. også
de generelle orienteringer ved bestyrelsesmødet i oktober 2020. Danske Regioners indspil indeholder bl.a. forslag om udnyttelse af potentialerne inden for
sundhedsdata, værdibaserede og innovative indkøb samt fremme af incitamenter for klinisk forskning på hospitaler. Danske Regioners indspil er vedlagt.
Indsatser mod sexisme og seksuelle krænkelser: Formanden orienterede om,
at sekretariatet – som besluttet ved bestyrelsesmødet i oktober 2020 – arbejder på at etablere en anonym ordning, hvor regionsrådsmedlemmer kan ringe
ind til et uvildigt konsulentfirma med ekspertise i bl.a. arbejdsmiljø og få
hjælp.
Formanden orienterede ligeledes om, at alle regionsrådsmedlemmer snart får
tilsendt invitation til at udfylde et anonymt internetbaseret spørgeskema som
grundlag for afdækningen af omfanget af seksuelle krænkelser.
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15 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes pr. video torsdag den 10.
december 2020 kl. 10.30 – 15.00.
Resumé
Set i lyset de nuværende COVID-19 restriktioner foreslås det, at bestyrelsesmødet i december afholdes virtuelt. På baggrund af erfaringerne med de senest
afholdte virtuelle bestyrelsesmøder, foreslås det ligeledes, at mødet afkortes
med 1½ time.
16 (Offentlig) Eventuelt
Klimasamarbejdsaftaler om grøn regional kollektiv transport: Formanden viderebragte en kommentar fra Udvalget for Regional Udvikling og EU til bestyrelsen. Bestyrelsen drøftede denne og status på den endelige samlede aftaleindgåelse.
17 (Offentlig) Høringssvar – Epidemilov
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar.
Resumé
Regeringen har sendt udkast til ny epidemilov i høring.
Epidemiloven fastsætter rammerne for de foranstaltninger, myndighederne
kan tage for at hindre, at smitsomme sygdomme føres ind i Danmark, udbredes
i landet eller føres til andre lande.
Danske Regioner fokuserer i høringssvaret på regionernes arbejde som sundhedsmyndighed, der skal bidrage bedst muligt til at bekæmpe epidemier med
fokus på øget myndighedssamarbejde med tæt involvering af regionerne.
18 (Offentlig) Høringssvar – opbevaringsperiode for ubefrugtede og befrugtede æg
Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar.
Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet har fremsendt høring om forslag til ændring af
lov om assisteret reproduktion. Det foreslås, at befrugtede og ubefrugtede æg,
der nedfryses i forbindelse med fertilitetsbehandling eller sygdom, kan opbevares, frem til kvinden fylder 46 år – og ikke fem år som i dag. Lovforslaget æn-
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drer ikke ved opbevaringsperioden for æg, der ikke udtages på medicinsk indikation. De skal fortsat destrueres efter fem år. Der er ikke en tidsgrænse for
opbevaringen af sæd.
Der lægges op til, at Danske Regioner i høringssvaret generelt støtter lovforslaget, idet tidsbegrænsningen i dag indebærer, at kvinder og par får destrueret
æg, uden der er sundhedsfagligt belæg for det. Samtidig foreslås det, at Danske
Regioner – særligt ud fra et hensyn til ligestilling – opfordrer ministeriet til, at
5-års grænsen også bliver ophævet for æg, der ikke er udtaget ud fra en sundhedsfaglig begrundelse.
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