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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 14/580
Møde med Yngre Læger den 20. februar 2014
Formanden orienterede om mødet.
Møde med finansministern, økonomi- og indenrigsministeren og
sundhedsministeren den 26. februar 2014
Formanden og næstformanden orienterede om mødet.
Møde med sundhedsministeren den 7 marts 2014.
Formanden orienterede om mødet.

2. Godkendelse af åbent referat af skriftlig votering 07-02-2013 i Danske
Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/580
Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Data og fortrolighed i sundhedsvæsenet, sagsnr. 13/2085
Bestyrelsen drøftede data og fortrolighed i sundhedsvæsenet med henblik på
kvalificering af grundlaget for det videre arbejde.
Flemming Stenild bad sekretariatet om en kort redegørelse over sagen om salg
af personhenførbare data.
Resumé
Informationssikkerheden i de offentlige it-systemer er genstand for et stadig
større politisk fokus. Dels fordi systemernes sikkerhed i vise tilfælde reelt har
været truet, og dels fordi disse tilfælde truer med at underminere borgernes tillid til at kunne afgive oplysninger til det offentlige. Det regionale sundhedsvæsen gør brug af data i stor stil. Både i selve patientbehandlingen og i forhold til kvalitetsudvikling, forskning og styring. Det indebærer, at itsystemernes informationssikkerhed er en vigtig sag for regionerne.
Bestyrelsen bad på mødet den 30. august 2013 om at få forelagt et oplæg til
politisk drøftelse af problemstillingen omkring rettigheder og datasikkerhed.
Danske Regioner har i samarbejde med regionerne udarbejdet et oplæg om data og fortrolighed i sundhedsvæsenet. Oplægget kan fungere som et første fæl-

Side 3

les holdepunkt for regionernes syn på de mange perspektiver, der er forbundet
med brug af data i sundhedsvæsenet.

4. Pejlemærker for bedre anvendelse af kvalitetsdata, sagsnr. 14/390
Bestyrelsen bad sekretariatet om at gennemskrive og forenkle forslaget til pejlemærker.
Resumé
På baggrund af en forespørgsel i Danske Regioners bestyrelse har sekretariatet
i Danske Regioner udarbejdet et oplæg til pejlemærker for en bedre anvendelse af kvalitetsdata.

5. Finansiering af forsøg med gebyr for udeblivelser, sagsnr. 14/112
Bestyrelsen godkendte, at regionerne medfinansierer forsøget med gebyr for
udeblivelser og at medfinansieringen udgør 1,5 millioner kroner, som prioriteres indenfor de allerede fælles finansierede MTV-projekter. Endvidere blev
det besluttet, at regionernes baggrundsgruppe for specialeplanlægning fungerer som følgegruppe for projektet.
Dansk Folkeparti kunne ikke tilslutte sig beslutningen.
Resumé
Regionerne er via økonomiaftalen for 2013 forpligtede til at etablere et forsøg
med udeblivelser fra sygehusbehandling. Projektet har været længe undervejs,
men nu foreligger et projektforslag, som indebærer en medfinansiering fra regionerne.

6. Danske Regioners EU prioriteringer 2014, sagsnr. 14/1073
Bestyrelsen godkender forslag til EU-prioriteringer for 2014.
Knud Andersen pegede på, at Danske Regioners interessevaretagelse ikke alene bør ske i Regionsudvalget, men være emne-relateret i alle de internationale
fora regionerne deltager i f.eks. CEMR, CPMR, BSSSC og Nordsøkommissionen. Endvidere pegede han på, at prioriteringerne i forhold til Danske Regioners sekretariat i Bruxelles betyder, at der ikke længere sker sagsbehandling/stemmevejledning af alle dagsordenspunkter med den konsekvens, at de
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regionale medlemmer i underudvalg og plenarsamlinger må henholde sig til
de politiske gruppers vejledninger.
Bestyrelsen opfordrede til, at Danske Regioners prioriteringer på det internationale område drøftes i den nye valgperiode.
Resumé
2014 indeholder både valg til Europa-Parlamentet og udpegning af en ny Europa-Kommission. Derfor er antallet af nye initiativer på EU-Kommissionens
arbejdsprogram reduceret i forhold til tidligere år. EU-Kommissionen vil fokusere på levering og implementering. Forslaget til EU-prioriteringer i 2014
lægger op til udnyttelse af midler under Horizon 2020 programmet, implementering af EU’s strukturfonde, EU-forordning om persondatabeskyttelse,
elektronisk fakturering ved offentlige indkøb samt implementering af EU’s
regler for offentlige udbud, EU’s arbejdsmiljøstrategi og EU-Kommissionens
meddelelse om omkostnings-effektive sundhedssystemer.

7. De regionale epidemikommissioner, sagsnr. 13/559
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner retter henvendelse til Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelse for at få evalueret de regionale epidemikommissioners rolle og organisering.
Resumé
Region Midtjylland har foreslået, at der foretages en evaluering af de regionale epidemikommissioners rolle og organisering med henblik på vurdering af
om den nuværende organisering af området er hensigtsmæssig.

8. Høring over lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen
på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, sagsnr.
14/800
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Danske Regioner modtog den 28. januar høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede
socialområde og den mest specialiserede specialundervisning.

9. Høringssvar vedrørende hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens, sagsnr. 14/884
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Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Resumé
Forslag til ændring af sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med
respirationsinsufficiens har været i høring. Formålet med lovændringen er at
skabe et bedre grundlag for tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger mellem
kommuner og regioner, at sikre borgeren størst mulig indflydelse på eget liv
og at sikre behandling af høj kvalitet.

10. Høringssvar - bekendtgørelser om praksisplanudvalg og patientinddragelsesudvalg, sagsnr. 14/929
Bestyrelsen godkendte høringssvar til bekendtgørelser om praksisplanudvalg
og patientinddragelsesudvalg.
Resumé
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sendte den 28. januar 2014 udkast til
tre bekendtgørelser om almen praksis i høring. Danske Regioner har indhentet
bemærkninger fra regionerne og udarbejdet et samlet høringssvar.

11. Orientering om aftale mellem RLTN og PLO, sagsnr. 14/96, j.nr.
RLTN5510
Bestyrelsen tog orienteringen tages til efterretning og roste RLTN’s formandsskab og sekretariatet for indsatsen.
Resumé
Den 1. marts 2014 indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vedlagte forhandlingsaftale. Forhandlingsaftalen betyder, at der er aftalt en treårig overenskomst, som træder i
kraft den 1. september 2014.
Nedenfor er udvalgte elementer i forhandlingsaftalen uddybet. Forhandlingsaftalen i sin helhed er vedlagt som bilag.

12. Ufrivillige frameldinger til livmoderhalskræftscreening, sagsnr.
14/202
Bestyrelsen tog orienteringen om opfølgende afrapportering om ufrivillig framelding til livmoderhalskræftscreening til efterretning.
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Resumé
Danske Regioner udarbejdede i november 2013 en foreløbig redegørelse til
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som beskrev sagen om ufrivillig
framelding til programmet for livmoderhalskræftscreening. Redegørelsen var
foreløbig, idet der fortsat har pågået et analysearbejde.
Der er den 28. februar 2014 fremsendt en opfølgende afrapportering til ministeriet.

13. Regionernes rolle i ny sygedagpengereform, sagsnr. 14/352
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regionerne har fået tildelt en rolle i forbindelse med kommunernes afklaring
af sygedagpengeforløb. Det er sket med det nye forlig om reform af sygedagpengesystemet. Fra den 1. juli 2014 skal borgere, der har modtaget sygedagpenge i fem måneder, og hvor perioden ikke kan forlænges, i et jobafklaringsforløb. Forløbet tager udgangspunkt i den model, som blev etableret i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob. Det betyder, at et tværfagligt rehabiliteringsteam skal gennemgå sygedagpengemodtagerens mulighed
for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. I det tværfaglige team deltager en
regional sundhedskoordinator.

14. Afrapportering fra Demokratiudvalget 2010-2014, sagsnr. 14/966
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og støtter op om, at udviklingen
af det regionale demokrati fortsat bør være et centralt politisk tema for Danske
Regioner.
Resumé
Demokratiudvalget blev nedsat som et midlertidigt udvalg i foråret 2010, men
fik forlænget sin funktionsperiode til hele valgperioden. Borgertopmøder i alle
fem regioner i 2011, inspirationskatalog til udarbejdelse af politisk kodeks,
Folkemødet, samarbejde med unge fra patientforeninger, samarbejde med
forskningen og Ungetænketanken YouGlobe, og 100 ungevalgmøder. Det er
nogle af de store emner, som Demokratiudvalget gennem de sidste 3½ år har
arbejdet med.
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15. Orienteringer om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 14/580
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Udover de prioriterede EU-sager for 2014, som bestyrelsen tager særskilt stilling til under et andet punkt på dagsordenen er følgende en status på aktuelle
emner, der allerede er omfattet af bestyrelsens prioriteringer for foreningens
europapolitiske arbejde.

16. Generelle orienteringer, sagsnr. 14/580
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
Orientering om konference for de nye sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg, sag nr. 14/728
Helse-sagen, sag nr. 10/2485
Rigsrevisionens opfølgningsnotater i relation til undersøgelse af sygehusbyggeri II vedr. regionernes arbejde med effektivisering i projekternes tidlige faser, sag nr. 10/1808
Rigsrevisionens opfølgningsnotat i relation til beretning om DRG-systemet fra
august 2011, sag. nr. 14/1198.

17. Næste møde, sagsnr. 14/580
Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes onsdag den 26. marts 2014 kl.
17.15 i Aalborg.

18. Eventuelt, sagsnr. 14/580

