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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 16/68
Møde med beskæftigelsesministeren
Formanden orienterede om møde med beskæftigelsesminister Jørn Neergaard
Larsen den 28. juni 2016 om kvalificeret arbejdskraft.
Møde med sundheds- og ældreministeren
Formanden orienterede om møde med sundheds- og ældreminister Sophie
Løhde den 19. august 2016 om kræftplan IV.
Trepartsaftale
Formanden orienterede om, at der er fredag den 19. august 2016 blev indgået
en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter – herunder
Danske Regioner – om sikring af kvalificeret arbejdskraft.
Notat vedrørende trepartsaftalens konsekvenser for regionerne blev omdelt.
Ny institutionstype
Formanden orienterede om status for drøftelserne med staten om etablering af
en ny institutionstype.
Politisk møde om Borgernes Sundhedsvæsen
Formanden orienterede om Danske Regioners møde om Borgernes Sundhedsvæsen den 19. august 2016 for alle partnerne bag Borgernes Sundhedsvæsen.
Ny dimensionering for SOSU-assistent-uddannelsen
Formanden orienterede om forhandlingerne vedrørende en ny dimensionering
på SOSU-assistent- og SOSU-hjælper-uddannelserne, der er opstartet på ny
efter at have været sat i bero i den afsluttende del af trepartsforhandlingerne.
Notat vedrørende dimensioneringen af SOSU-assistentuddannelsen og fordelingen af dimensioneringen mellem regioner og kommuner blev omdelt.
Kræftplan IV
Formanden orienterede om regeringens netop offentliggjorte udspil til Kræftplan IV.
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Information om patientrettigheder
Formanden orienterede om status for regionernes implementering af ensartet
patientinformation.

2. Godkendelse af åbent referat af møde den 16. juni 2016 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/68
Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Evaluering af Folkemødet 2016 og bevilling til Folkemødet 2017,
sagsnr. 15/1363
Bestyrelsen evaluererede dette års folkemøde.
Bestyrelsen bevilgede fra bestyrelsens pulje i 2017 370.000 kroner til aktiviteter på Folkemødet 2017 samt op til 150.000 kroner til sponsorering af Folkemødet 2017.
Resumé
Det 6. folkemøde fandt sted den 16.-19. juni 2016 i Allinge, Bornholm. Danske Regioners telt dannede rammen om et afvekslende program med 21 arrangementer. Både regionspolitikere, ministre, folketingspolitikere, borgere, interesseorganisationer, erhvervslivet, de unge og mange flere fik ordet undervejs
i de velbesøgte debatter. For at fastholde regionernes aktive og synlige tilstedeværelse på Folkemødet, foreslås det at fortsætte efter samme grundlæggende format næste år. Samtidig arbejdes der med at udvikle nye typer debatter
og aktiviteter i teltet.

4. Regionernes indspil til Energikommissionen, sagsnr. 15/1069
Bestyrelsen godkendte indspillet til Energikommissionen.
Der var i bestyrelsen enighed om, at regionerne som forbrugere også har en
interesse i at følge drøftelserne om privatisering af offentlige forsyningsydelser, herunder bl.a. vandforsyning.
Resumé
Med udgangspunkt i regeringsgrundlaget blev Energikommissionen nedsat.
Kommissionen skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kan indfri
sine internationale klimaforpligtelser på en omkostningseffektiv og markedsbaseret måde.
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Danske Regioner ser det som en anledning til at komme med forslag til, hvordan strategisk energiplanlægning kan være et vigtigt middel til at imødekomme målet om et fremtidigt integreret energisystem. Regionerne kan bidrage
hertil.
Det er desuden vigtigt at synliggøre, at regionerne og de regionale vækstfora
allerede i dag investerer i energiområdet, herunder i energieffektivisering.

5. EU's regionalpolitik efter 2020, sagsnr. 14/3437
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner i forhold til EU’s regionalpolitik
efter 2020 arbejder ud fra nedenstående syv principper:
1. der skal være midler til alle regioner i EU, og at midlerne skal have et
tilstrækkeligt niveau - ca. som i dag
2. der skal være tæt sammenhæng mellem EU’s vækstpolitik og EU’s regionalpolitik
3. midlerne skal prioriteres ud fra regionale strategier og styrkepositioner
og fokuseres på resultater for virksomhederne
4. Interreg-samarbejdet skal prioriteres som vigtigt supplement til de regionale programmer
5. det regionale BNP er den bedste indikator til at fordele EU-midler ud
fra
6. administrationen af midlerne skal forenkles, både for støttemodtagere
og programadministration
7. man skal tage udgangspunkt i de nuværende regler
Resumé
Debatten om EU’s regionalpolitik og strukturfondsmidler efter 2020 er begyndt blandt interessenter i Bruxelles. Med henblik på at fastlægge et tidligt
og detaljeret mandat forelægges ud fra erfaringerne fra den nuværende strukturfondsperiode syv principper for EU’s regionalpolitik efter 2020, herunder
bl.a. at sikre midler til alle regioner i EU, fokusere midlerne på en virksomhedsrettet vækstindsats, der tager udgangspunkt i regionale styrker, at prioritere Interreg-samarbejdet, samt at forenkle programmerne for både ansøgere og
programadministrationer.

6. Lovforslag om mulighed for kommunal overtagelse af regionale tilbud, sagsnr. 16/1475
Bestyrelsen godkendte det fremsendte høringssvar.
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Resumé
Social- og Indenrigsministeriet har den 24. juni 2016 sendt et samlelovforslag
i høring vedrørende en lang række love. Lovforslaget indeholder dog også
indførelsen af muligheden for, at kommunerne kan overtage regionale tilbud
beliggende i andre kommuner, efter aftale med tilbuddets beliggenhedskommune, hvilket er af væsentlig betydning for regionerne og det specialiserede
socialområde. Lovforslaget vurderes at have særdeles negative konsekvenser
for borgerne såvel som for det specialiserede socialområde. Det er vurderingen, at lovforslaget vil øge risikoen for mindre grad af specialisering og betyde ringere kvalitet i tilbuddene for en udsat gruppe af borgere. Regionerne afgiver et kritisk høringssvar, som klart anbefaler, at lovforslaget ikke fremsættes. Høringsfristen var den 10. august 2016, og derfor er der fremsendt et høringssvar med forbehold for politisk behandling.

7. Høring over forslag om ændring af apotekerloven og lov om lægemidler, sagsnr. 14/224
Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedrørende udkast til lov om ændring af
apotekerloven og lov om lægemidler.
Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet har den 4. juli 2016 fremsendt høring over udkast til lov om ændring af apotekerloven og lov om lægemidler.
Lovforslaget indeholder forslag til en ny model for apotekernes vagttjeneste,
som skal træde i stedet for den model, som Danske Regioner afgav høringssvar om den 18. august 2014. Danske Regioner tilslutter sig generelt den nye
model i høringssvaret med forbehold for godkendelse af Danske Regioners
bestyrelse.
Lovforslaget indeholder desuden forslag om at indføre en selvvalgsordning
for håndkøbslægemidler i detailhandler og/eller på apotekerne, som der tages
en tages en række forbehold overfor grundet patientsikkerhedsmæssige hensyn.

8. Nye veje på hjerteområdet, sagsnr. 14/2997
Bestyrelsen godkendte forslag til nye tiltag som erstatning for pakkeforløbene
og de nuværende opgørelser på hjerteområdet.
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Formanden orienterede om, at der er afsat 2 millioner kroner i Regionernes
kliniske kvalitetsprogram (RKKP) til udvikling af et nyt hjerteregister, og der
kan blive tale om, at regionerne skal finansiere et mindre beløb til drift af registret fra 2018 og frem.

Resumé
Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2008 på baggrund af økonomiaftalen mellem
regeringen og Danske Regioner fire pakkeforløb for patienter med ikke-akutte
livstruende hjertesygdomme. Etableringen af pakkeforløb på hjerteområdet
har helt overordnet medvirket til at systematisere og ensrette udredningen og
behandlingen inden for udpegede sygdomsgrupper på hjerteområdet. Der har
imidlertid været en række udfordringer med pakkeforløbene og de kvartalsvise opgørelser heraf, herunder visitation, klinisk relevans og manglende sammenhæng i sektorovergange.
Sundhedsstyrelsen har derfor lagt op til en vurdering af, om pakkeforløbene
og monitoreringen heraf fungerer optimalt eller bør erstattes af andre tiltag.
Sundhedsstyrelsen forventes at fremlægge en ny model til efteråret 2016. I
den forbindelse vil Danske Regioner fremhæve, at tiden er løbet fra pakkeforløbene på hjerteområdet og at der er brug for mere individuelle løsninger for
de mange hjertepatienter.

9. Opsporing af arveligt forhøjet kolesterol , sagsnr. 16/1589
Bestyrelsen drøftede opsporing af arveligt forhøjet kolesterol.
Bestyrelsen bad regionssundhedsdirektørerne om at udarbejde et oplæg til bestyrelsen med henblik på en drøftelse på et kommende møde.
Resumé
Der foregår i forskellige sammenhænge en diskussion af om vi i Danmark er
dygtige nok til tidlig opsporing og tidlig diagnosticering af patienter med arveligt forhøjet kolesterol – herunder familieudredning.
Efter ønske fra bestyrelsesmedlem Anne V. Kristensen ønskes sagen drøftet i
bestyrelsen.
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10. Status på indkøbsområdet og regionernes fælles indkøb, sagsnr.
16/1593
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Punktet udgør den halvårlige afrapportering på indkøbsområdet. For første
gang opgøres status på de 21 mål/KPI (Key Performance Indicator) i regionernes fælles indkøbsstrategi på baggrund af en systematisk KPI indberetning.
Det vurderes, at arbejdet med KPI’erne og målopfyldelsen i indkøbsstrategien
forløber planmæssigt. Der vil det næste år særligt være opmærksomhed på at
få højnet resultaterne ift. compliance, digitalisering og kontraktdækning af
tjenesteydelser.
Der er fra 2014 til 2015 opnået besparelser på 270 millioner kroner på indkøb.
Det samlede antal fællesindkøb har en værdi af 801 millioner kroner. Der er i
2015 indgået 21 nye fællesudbud og den gennemsnitlige besparelse på fællesudbud er 14 procent.
Der er i første halvdel af 2016 blevet gennemført to eksterne analyser – én om
regionernes indkøb og én om offentligt indkøb i Danmark. Analyserne anerkender regionerne for en høj grad af modenhed på indkøbsområdet, men peger
på flere forbedringsmuligheder.
I ØA17 blev det aftalt, at regionernes eget mål om at spare 1 milliard kroner
på indkøb i ultimo 2019 sammenlignet med ultimo 2014 hæves til 1,5 milliard
kroner.
Herudover er det blevet besluttet at fordoble antallet af medarbejdere i RFIsekretariatet fra to til fire samt at samle sekretariatet i Danske Regioner fra 1.
september 2016.

11. Modernisering af organisationen for RKKP, sagsnr. 16/535
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er en afgørende
strategisk komponent i regionernes arbejde med at udvikle og forbedre den
kliniske kvalitet i sundhedsvæsenet. RKKP er oprettet med det formål at sikre
en fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser
såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt.
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En fællesregional evaluering og visionsrapport har anbefalet, at RKKP som
organisation styrkes med henblik på at bidrage til regionernes arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling. Arbejdet med de kliniske kvalitetsdatabaser spiller
ind i centrale politiske dagsordner om sundhedsdataprogrammet: det nationale
kvalitetsprogram, anvendelse af PROM, værdibaseret styring og det sammenhængende sundhedsvæsen.
Governancestrukturen moderniseres derfor for RKKP til en tværregional organisation med en bestyrelse forankret i sundhedsdirektørkredsen, og RKKP
skal gennem et styrket ledelsesfokus sikre en bedre understøttelse af den datadrevne kliniske kvalitetsudvikling. Organisationsændringen sker samtidig
med, at der skal ansættes en ny direktør for RKKP, idet den hidtidige direktør
går på pension.
En ambition er, at RKKP skal udvikles til at være en fællesregional kvalitetsorganisation.

12. Status på "Patientansvarlig læge", sagsnr. 15/1758
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regeringen og Danske Regioner blev i økonomiaftalen for 2017 enige om at
indføre patientansvarlige læger fra 2017. I den forbindelse blev det også besluttet, at det nationale projekt ”behandlingsansvarlig læge” skifter navn til
”patientansvarlig læge”.
Den patientansvarlige læge er også nævnt i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg
til Kræftplan 4 og vil derfor sandsynligvis indgå i kræftplanen som et særligt
indsatsområde for at sikre sammenhængende patientforløb for kræftpatienter.
Regionerne har på et møde den 22. juni 2016 drøftet midtvejsevaluering af pilotprojekterne. Midtvejsevalueringen viste, at der overordnet set er opbakning
til konceptet både i hospitalsledelser og hos personale, men det fremkom også,
at der er nogle barrierer i forhold til implementeringen. Det er i den næste fase
af projektet afgørende, at disse udfordringer bliver adresseret.

13. Regionale vinkler på planlovsaftale mm, sagsnr. 10/1515
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2016 aftalen Danmark i bedre balance – Bedre rammer for
kommuner, borgere og virksomheder i hele landet, som har til hensigt at liberalisere planloven mv. for at give nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen, i landdistrikterne og i byer i hele landet.
For regionerne er det særligt vigtigt, at de nye udviklingsmuligheder bliver
tænkt sammen med den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling,
herunder turismefremmeindsatsen. Derudover er den kommende luftfartsstrategi, indsatsen for produktionserhvervet og kvalificeret arbejdskraft samt adgang til risikovillig kapital også områder, hvor regionernes indsats spiller en
vigtig rolle.

14. Status på aktuelle EU-emner, sagsnr. 16/68
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
EU lovgivning har stor indflydelse på regionernes opgavevaretagelse. Danske
Regioner arbejder med en række EU sager og emner i 2016, der er væsentlige
for regionernes opgavevaretagelse.
Der gives en status på relevante områder og sager.

15. Eventuelt, sagsnr. 16/68

