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Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 21. april 2016 kl. 10.30

Deltagere:

Bent Hansen, Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen, Ulla Astman, Stephanie Lose, Leila Lindén, Susanne Lundvald, Per Larsen, Lise Müller, Henrik Thorup, Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen, Susanne Langer

Afbud:

Poul-Erik Svendsen, Charlotte Fischer

Regionsdirektører:

Hjalte Aaberg, Jacob Steengaard Madsen, Jane Kraglund,
Per Bennetsen, Svend Særkjær

Deltagere fra Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Gitte
sekretariatet: Bengtsson, Christian Hüttemeier, Rikke M. Friis, Katrine
Tang, Trine Friis (referent)

Side 2

1.

Formandens meddelelser, sagsnr. 16/62

Møde med Danske Ældreråd 20. april 2016
Formanden orienterede om sit møde med Danske Ældreråd. Danske Ældreråd
tilkendegav stor tilfredshed med samarbejdet med regionerne både politisk og
administrativt.
Studietur til Holland med PLO den 13.-14. april 2016
Formanden orienterede om fælles studietur til Holland med RLTN’s formandskab og medlemmer af PLO’s forhandlingsudvalg.
Aftale mellem PLO og RLTN om implementering af decentralisering af
sygebesøg og samtaleterapi
Formanden orienterede om, at der er indgået 2-årig aftale vedrørende sygebesøg og samtaleterapi.
Trepartsforhandlinger
Formanden orienterede om, at anden runde af trepartsforhandlingerne er påbegyndt den 15. april 2016. Fokus i forhandlingerne flugter med Danske Regioners udspil om kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark.
Ny prisaftale med Lif
Formanden orienterede om, at aftalen om tilskudsberettigede lægemidler udløber med udgangen af juni 2016. Parterne skal derfor i de kommende måneder forhandle en ny aftale på plads. Bestyrelsen vil få forelagt en sag på et
kommende bestyrelsesmøde.
Patientombuddet
Formanden orienterede om, at der ligger en skitse til aftale for ny model for
finansiering af Patientombuddet.
Status for ny uddannelse for social- og sundhedsassistenter
Formanden orienterede om, at KL har meddelt Danske Regioner, at man ønsker at afvente resultaterne af trepartsdrøftelserne, før forhandlingerne kan afsluttes.
Lokalbaner
Formanden orienterede om, at det forventes, at transport- og bygningsministeren vil i dialog med regionerne om statens mulige overtagelse af lokalbanernes infrastruktur.
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Ny formand for RSI
Direktør Dorte Stigaard, Region Nordjylland er udpeget til ny formand for
RSI.

2. Godkendelse af åbent referat af møde den 3. marts 2016 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/62
Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Regionernes regnskab 2015, sagsnr. 16/765
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regionernes endelige regnskabstal for 2015 offentliggøres af Danmarks Statistik den 19. april 2016. Der vil blive udleveret en oversigt over tallene på mødet.

4. Evaluering af Danske Regioners generalforsamling 2016, sagsnr.
15/1006
Bestyrelsen evaluerede Danske Regioners generalforsamling 2016, herunder
formålet med eftermiddagens program (paneldebatten). Bestyrelsen fandt, at
der næste år skal prøves noget nyt.
Generalforsamlingen i 2017 afholdes på Centralværkstedet i Aarhus. Region
Hovedstaden vil stå for aftenunderholdningen.
Resumé
Danske Regioners generalforsamling 2016 blev holdt den 7. april 2016 i Centralværkstedet, Århus og Comwell Hotel Aarhus. Der deltog 162 delegerede
regionsrådspolitikere og gæster.
Af e-dagsorden fremgår et bilag indeholdende artikler i perioden før og efter
generalforsamlingen.

5. Bedre forløbscompliance - færre udeblivelser, sagsnr. 14/3303
Bestyrelsen godkendte igangsættelse af et partnerskabsprojekt i regi af Borgernes Sundhedsvæsen og finansieret af den tidligere bevilling til Borgernes
Sundhedsvæsen i 2016.
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Resumé
Der har i længere tid været fokus på udfordringer ved udeblivelser til aftaler i
sundhedsvæsenet. Udeblivelser er problematiske i forhold til behandlingen,
lighed i sundhed og optimal kapacitetsudnyttelse. Der pågår aktuelt et fællesregionalt projekt, som afprøver udeblivelsesgebyrer og analyserer effekterne
af disse. Udeblivelser kan dog skyldes årsager, som gebyrer ikke har effekt på.
Der arbejdes derfor med en række andre værktøjer og tiltag, der kan bidrage
til at reducere udeblivelser. På den baggrund foreslås det at etablere et nyt
partnerskabsprojekt under Borgernes Sundhedsvæsen, der skal fokusere på
andre redskaber end bøder til at understøtte forløbscompliance.

6. Strategi for forebyggelse, sagsnr. 16/835
Bestyrelsen besluttede at bede Danske Regioners sundhedsudvalg om at udarbejde et udkast til strategi for en samfundsmæssig og sammenhængende forebyggelsesindsats til forelæggelse for bestyrelsen inden udgangen af 2016.
Resumé
Danske Regioners generalforsamling vedtog den 7. april 2016, at der skal udarbejdes et forslag til en strategi for en samfundsmæssig og sammenhængende
forebyggelsesindsats. Bestyrelsen skal på baggrund af generalforsamlingens
vedtagelse drøfte tilrettelæggelsen af dette arbejde.

7. Folkemødet 2016, sagsnr. 15/1363
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioners telt skal igen være rammen om fire dage med gode og
skarpe debatter om sundhed og regional vækst. Med 18 debatter i teltet fastholder vi regionernes aktive og synlige tilstedeværelse på Folkemødet. Mindst
to debatter får deltagelse af en minister. Der vil undervejs være mulighed for
en kop kaffe, opladning af mobiltelefoner mm. i loungeområdet bagest i teltet.

8. Høring over forslag til gentest, sagsnr. 15/1648
Bestyrelsen godkendte høringssvar til Justitsministeriet.
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Resumé
Justitsministeriet sendte den 8. februar 2016 et lovforslag om ændringer af lov
om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser i høring. I høringssvaret støtter Danske Regioner, at der er fastholdt samt strammet op på
reglerne for forsikringsselskaberne og firmapensionskasserne, hvad angår indhentelse og anvendelse af bl.a. gentest. Deres muligheder for at anvende helbredsoplysninger begrænses sådan, at der heller ikke gives adgang til viden
om familiens sygdomshistorik. Dette understøtter muligheden for personlig
medicin.

9. Danske Regioners EU-prioriteringer 2016, sagsnr. 15/2455
Bestyrelsen godkendte, at ressourcerne til Danske Regioners EUlobbyaktiviteter i 2016 hovedsageligt koncentreres om følgende fire emner:
EU’s langsigtede regionalpolitik, Implementering af EU-forordningen om persondatabeskyttelse, EU’s politikker på det ansættelsesretlige område samt udfordringer i EU-lande vedrørende stigende udgifter til medicin.
Resumé
Danske Regioner bruger sin interessevaretagelse i EU-systemet på de områder, hvor beslutninger i EU-systemet kan påvirke foreningens indsatsområder
i en positiv retning, eksempelvis vedrørende den langsigtede politik for støtte
til regional udvikling og konkurrenceaspektet i forhold til medicin. Desuden
vil indsatsen også handle om EU-politikker på det ansættelsesretlige område
og endelig implementering af EU-lovgivning i Danmark med fokus på EUforordningen om beskyttelse af personlige data. I bl.a. EU’s Regionsudvalg er
danske regionale politikere med til at behandle de EU-sager, Danske Regioner
har interesser i.

10. Ændringer i hverv, sagsnr. 14/1546
Bestyrelsen tog ændringerne i hverv til efterretning.
Resumé
Venstre ønsker at foretage ændring i partiets repræsentation Danske Regioners
Psykiatri- og Socialudvalg.
Dansk Folkeparti ønsker at foretage ændring i partiets repræsentation i Danske
Regioners Løn- og Praksisudvalg og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
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11. Næste møde, sagsnr. 16/62
Næste møde holdes torsdag den 26. maj 2016 kl. 9.30 – 14.00 i Regionernes
Hus.

12. Eventuelt, sagsnr. 16/62
-

Resumé

