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1 (Fortrolig)
2 (Offentlig) Fællesregionale initiativer til omstilling af sundhedsvæsenet
Bestyrelsen drøftede de tre initiativer (1) telefonisk specialistrådgivning til almen praksis, (2) subakutte tider og (3) fælles akutvisitation med kommunerne
og besluttede, at alle regioner vil arbejde på at udbrede dem på de beskrevne
områder med afsæt i de hidtidige erfaringer.
Punktet flyttes til den åbne dagsorden.
Resumé
Regionerne ønsker at omstille sundhedsvæsenet og skabe bedre sammenhæng
mellem hospitaler, almen praksis og kommuner. Derfor arbejder alle regioner
med initiativer, der kan understøtte en mere sammenhængende indsats for patienterne.
Sagen beskriver tre initiativer, som en eller flere regioner har gode erfaringer
med. De tre initiativer foreslås udbredt til alle regioner. Det gælder: (1) Specialistrådgivning til almen praksis fra hospitalet (hotlines) indenfor flere behandlingsområder, (2) anvendelse af subakutte tider som et alternativ til akutte indlæggelser af bl.a. ældre medicinske patienter samt (3) fælles akutvisitation med
kommunerne.
3 (Fortrolig)
4 (Offentlig) Status vedrørende COVID-19
Bestyrelsen tog formandens mundtlige orientering om status på COVID-19 til
efterretning og drøftede blandt andet de stigende smittetal og den delvise nedlukning i dele af landet.
Resumé
Formanden vil på mødet orientere mundtligt om aktuel status vedrørende COVID-19.
5 (Offentlig) Status på fuldtid og 1.000 flere sygeplejersker
Bestyrelsen tog status på initiativerne vedrørende fuldtid og 1.000 flere sygeplejersker til efterretning. Der var enighed om, at initiativerne skal ses i sammenhæng med det generelle arbejde for at sikre attraktive regionale arbejdspladser, trivsel og at fastholde medarbejdere.
Resumé
2

Bestyrelsen godkendte i december 2019 en række initiativer, der skal medvirke
til at sikre tilstrækkelige personaleressourcer i fremtidens sundhedsvæsen.
Bestyrelsen får løbende en status på, hvordan det går med implementeringen
af disse initiativer, herunder hvordan det går med ansættelse af 1.000 flere sygeplejersker i regionerne.
Der er denne gang status på følgende initiativer:
• Stillingsopslag på fuldtid.
• Ret til fuldtid for plejepersonale.
• Bedre sammenhæng i praktikforløb.
• Bedre introduktionsforløb for nyuddannede.
• Ansættelse af 1.000 flere sygeplejersker.
6 (Fortrolig)
7 (Offentlig) Stem 2021 – midler til Social- og Indenrigsministeriets, KLs og
Danske Regioners fælles kampagne
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner afsætter 500.000 kr. af bestyrelsespuljen i 2021 til den fælles Stem-kampagne med KL og Social- og Indenrigsministeriet i tillæg til midlerne bevilliget af Social- og Indenrigsministeriet. Bevillingen betinges af, at KL giver et lignende beløb.
Resumé
Den 16. november 2021 er der regional- og kommunalvalg. I tråd med tidligere
valg gennemfører Danske Regioner, KL og Social- og Indenrigsministeriet en
fælles kampagne, der skal mobilisere danskerne til at stemme til valgene. Social- og Indenrigsministeriet vil bevilge 1 million kr. til den fælles kampagne.
Den fælles kampagne er ikke en del af Danske Regioner og regionernes egen
Stem 2021-kampagne, som bestyrelsen bevilligede midler til ved mødet den 19.
november 2020, men der vil være en vis sammenhæng mellem de to kampagner.
8 (Offentlig) Undersøgelse blandt regionsrådspolitikere af seksuelt krænkende adfærd
Bestyrelsen drøftede resultaterne fra undersøgelsen blandt regionsrådspolitikere af forekomsten af seksuelle krænkelser og modellen for den uvildige og
uafhængige instans ved konkrete hændelser. Der var enighed om, at selvom
undersøgelsen viser, at krænkende adfærd ikke er normen, så er det ikke i orden, at nogle har oplevet både fysiske og verbale krænkelser. Bestyrelsen opfordrer alle i regionsrådene til at søge hjælp og vejledning, hvis de oplever
krænkende adfærd.
3

Bestyrelsen besluttede at følge udviklingen i henvendelser til den uvildige instans. Af hensyn til anonymiteten vil der alene blive set på antallet af henvendelser.
Regionsrådsmedlemmerne orienteres om ordningen via sekretariaterne.
Resumé
Regionerne og Danske Regioner tager problemer med en sexistisk kultur og chikanøs adfærd af enhver art meget alvorligt.
Som led i indsatsen for at komme det til livs gennemfører Danske Regioner
blandt andet en anonym, internetbaseret undersøgelse, der skal klarlægge omfanget af seksuelt krænkende adfærd blandt regionsrådspolitikere. Undersøgelsen gennemføres i perioden fra 25. november 2020 til 7. december 2020.
Resultater fra undersøgelsen fremlægges ved mødet.
Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med den øvrige indsats for at komme
sexisme og seksuelle krænkelser til livs, hvor Danske Regioner har oprettet en
uafhængig og uvildig instans, hvor regionsrådsmedlemmer kan henvende sig.
9 (Offentlig) Danske Regioners generalforsamling 2021
Bestyrelsen godkendte rammerne for afvikling af Danske Regioners generalforsamling 2021. Sekretariatet går på den baggrund videre med planlægningen.
Resumé
Danske Regioners generalforsamling afholdes virtuelt den 25. marts 2021. Programmet og planen for afvikling er justeret på baggrund af erfaringerne.
10 (Offentlig) Orientering om Sundhedsstyrelsens nye akutanbefalinger
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort nye anbefalinger for organisering af den
akutte sundhedsindsats.
Danske Regioner kan grundlæggende bakke op om retningen og hovedparten
af de 33 anbefalinger. Danske Regioner mener dog, at ambitionsniveauet på
det kommunale område kunne være højere, idet planlægningsgrundlaget skal
gælde de kommende 10 år.
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Overordnet afspejler anbefalingerne den retning, regionerne lagde med Danske Regioners akutudspil fra oktober 2018 "Når du har brug for os - 24 nye indsatser når du bliver akut syg eller kommer til skade".

11 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
• Aftale om COVID-19 og kollektiv trafik, kompensation 2021
• Ordførerskab om sundhedsydelser på tværs af grænser
• Forslag til direktiv om passende mindstelønninger i den Europæiske
Union
• Implementering af Medicinsk Udstyr (MDR)
• Bekendtgørelser om visningsklienter og flytning af digital post
• Ophør af samarbejde om nyt valgsystem
• Kodeks for helt eller delvist virtuelle møder
• Arrangementer og konferencer
12 (Offentlig) Formandens meddelelser
Politiske møder: Formanden orienterede om, at der har været afholdt følgende
politiske møder siden bestyrelsesmødet den 19. november 2020:
• Undervisningsministeren den 20. november 2020.
• Skatteministeren den 1. december 2020.
• Integrationsministeren den 2. december 2020.
Finanslov 2021: Formanden orienterede om finanslovaftalen for 2021, der blev
indgået den 6. december 2020.
Personlig medicin: Formanden orienterede om, at den nationale strategi for
Personlig Medicin udløber ved udgangen af 2020, og der derfor gennemføres
en opdatering af den gamle strategi, der på den måde forlænges. Det forventes,
at den opdaterede/forlængede strategi bliver publiceret i begyndelsen af det
nye år. Strategien rundsendes til bestyrelsen inden offentliggørelsen.
LUNA-programmet: Formanden orienterede – i forlængelse af orienteringen
ved mødet den 22. oktober 2020 – om, at alle fem regionsråd godkendte den
resterende samlede ramme til det nye system til administration på praksisområdet. Det forventes, at regionerne kan tage det nye system i brug ultimo 2022.

13 (Offentlig) Næste møde
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Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 4. februar
2021. Sekretariatet vender tilbage vedrørende tidsrum og mødeform efter
nytår.
14 (Offentlig) Eventuelt
Bestyrelsen drøftede regionernes udækkede finansieringsbehov på lokalbanerne og regeringens kommende infrastrukturaftale. Formanden orienterede
om, at Danske Regioner bl.a. har henvendt sig til transport- og finansordførerne. Henvendelsen og det tilhørende bilag er vedlagt.
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