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Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 11. juni 2015

Deltagere:

Bent Hansen, Sophie Hæstorp Andersen, Jens Stenbæk, Ulla Astman, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne
Lundvald, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Susanne
Langer

Afbud:

Carl Holst, Susanne Eilersen, Martin Geertsen

Regionsdirektører:

Hjalte Aaberg, Jacob Stengaard Madsen, Jens Andersen

Deltagere fra Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Gitte
sekretariatet: Bengtsson, Rikke Margrethe Friis, Susse Maria Holst, Katrine Tang (referent)

Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 15/735
Hilse-på-møde med PLO om almen praksis den 3. juni 2015
Formanden orienterede om mødet med PLO’s ny formand Christian Freitag.
Den nationale monitorering af udredningsretten
Formanden orienterede om offentliggøres tal fra den nationale monitorering af
udredningsretten.
Ombudsmandskritik af manglende overblik i brugen af tvang
Formanden orienterede om ombudsmandens kritik af den statistiske overvågning af anvendelsen af tvang.
Mistanke om bivirkninger ved HPV-vaccine
Formanden orienterede om det store antal henvisninger af patienter med uklare symptomer, hvor der kan være mistanke om bivirkninger til HPV-vaccinen
efter regionerne pr. 1. juni 2015 har etableret én indgang.
Konference om det sammenhængende nære sundhedsvæsen
Danske Regioner vil tage initiativ til en konference i efteråret, som nuancerer
debatten om det nære sundhedsvæsen og sætte fokus på, hvordan der skabes et
sundhedsvæsen tager udgangspunkt i det, som borgerne efterspørger og har
behov for.
Bestyrelsens studietur til Stockholm 8-9. oktober 2015
Programmet for bestyrelsens studiebesøg i Stockholm den 8. og 9. oktober
2015 blev omdelt. Bestyrelsen vil modtage nærmere information, herunder
tilmelding og flytider.

2. Godkendelse åbent referat fra møde den 21. maj 2015 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 15/735
Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Ansøgning om støtte til Kulturmødet 2015 - Samtale og Oplevelse,
sagsnr. 15/1195, j.nr. 010
Bestyrelsen besluttede, at overlade det til de enkelte regioner om de ønsker at
yde støtte til Kulturmødet 2015.
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Ulla Astman og Jess V. Laursen støttede ikke beslutningen.
Resumé
Morsø Kommune har på vegne af bestyrelsen for Kulturmødet 2015 ansøgt
om støtte på 100.000 kr. til Kulturmødet 2015 – Samtale og Oplevelse, der afholdes på Mors den 20.-22. august 2015.

4. Mødekalender 2016 - Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 14/1739
Bestyrelsens mødekalender for 2016 samt dagene for udvalgsmøder blev godkendt. Bestyrelsen godkendte også, at Danske Regioners generalforsamling
2016 flyttes til den 7. april i Aarhus.
Resumé
Forslag til bestyrelsens mødekalender for 2016 samt dagene for udvalgsmøder
i Danske Regioner.

5. Modernisering og afbureaukratisering, sagsnr. 12/1829
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Som opfølgning på bestyrelsens temadrøftelse om modernisering og afbureaukratisering den 26. september 2014 forelægges en status på de regionalt
forankrede projekter om bureaukratifri zoner og samarbejdet mellem Danske
Regioner, FAS og YL vedrørende afbureaukratiseringsdagsordenen.

6. Generelle orienteringer, sagsnr. 15/735
Formanden orienterede om, at konferencen om hjerneskaderehabilitering er
udskudt til 2016 pga. afbud fra udenlandske oplægsholdere.
Resumé
Følgende emner er til orientering
•
•

Konference om hjerneskaderehabilitering
Etiske retningslinjer for Danske Regioners investeringspulje

7. Næste møde, sagsnr. 15/735
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Bestyrelsen godkendte, at næste ordinære bestyrelsesmøde holdes torsdag den
3. september 2015, kl. 10.30
Formanden bemærkede, at bestyrelsen inden da forventes at blive indkaldt til
møde i forbindelse med økonomiforhandlingerne i august.
Resumé
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 3. september 2015 kl. 10.30 – 14.00 i
Regionernes Hus, Dampfærgevej.

8. Eventuelt, sagsnr. 15/735
-

