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Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl. 10.30

Deltagere:

Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen, Ulla Astman,
Stephanie Lose, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Charlotte Fischer, Per Larsen, Henrik Thorup, Lone Langballe,
Jess V. Laursen, Martin Geertsen, Susanne Langer

Afbud:

Bent Hansen, Anne V. Kristensen, Susanne Lundvald, Lise
Müller

Regionsdirektører:

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

Deltagere fra Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Rikke
sekretariatet: Margrethe Friis, Katrine Tang, Tommy Kjelsgaard, Christian Hüttemeier, Trine Friis (referent)

Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 16/69
Rundbordssamtale mellem Danske Regioner, Sundheds-og Ældremi-nisteriet,
Yngre Læger, Danske Patienter, Foreningen af Speciallæger Dansk Sygeplejeråd og Kræftens Bekæmpelse
Næstformanden orienterede om, at formandskabet deltager i en rundbordssamtale om patientansvarlig læge den 30. september 2016.
Møde med undervisnings-og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby og sundheds-og ældreminister Sophie Løhde
Næstformanden orienterede om, at formandskabet deltager i et møde om ny
redder-uddannelse. den 5. oktober 2016.
Ny national demensbehandlingsplan 2025
Danske Regioner har bakket op om handlingsplanens indhold. Nu udestår
drøftelser om, hvordan handlingsplanen følges op af de nødvendige midler, og
hvordan initiativerne skal udmøntes.
Regionernes budgetaftaler
Næstformanden orienterede om, at alle fem regioner er nået til enighed om
budgetterne for 2017.
Udredning i børne-og ungepsykiatrien
Næstformanden orienterede om, at Lise Müller har stillet spørgsmål om udredning i børne-og ungepsykiatrien. Både spørgsmål og svar kan findes i First
Agenda.
Udnævnelse
Næstformanden orienterede om, at bestyrelsen på baggrund af indstilling fra formandskabet har godkendt udnævnelsen af Rikke Friis til direktør pr. 1. oktober
2016.

Standardiseret økonomiopfølgning
Standardiseret økonomiopfølgning for 2. kvartal 2016 blev omdelt.
Bestyrelsens strategi- og arbejdsprogram 2016-2017
Bestyrelsens strategi- og arbejdsprogram 2016-2017 blev omdelt.
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2. Godkendelse af åbent referat af møde den 25. august 2016 i Danske
Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/69
Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Gymnasiereformen og regionernes fordelingsopgave, sagsnr. 16/1046
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner i forbindelse med revision af
principperne for fordeling af gymnasieelever arbejder for et system, der er enkelt og gennemsigtigt, baseret på objektive kriterier, og som ikke øger antallet
af klager.
Bestyrelsen godkendte endvidere, at Danske Regioner arbejder for at styrke
den regionale indflydelse i de gymnasiale fordelingsudvalg, og at det kan indgå i overvejelserne, at fordelingsudvalgene får mulighed for at fastsætte supplerende elevfordelingskriterier med henblik på at tackle særlige, geografiske
udfordringer.
Resumé
Et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2016 en reform af de gymnasiale
uddannelser. Reformen skal ses i sammenhæng med den tidligere reform af
erhvervsuddannelserne. På begge typer ungdomsuddannelse er der nu karakterkrav for optagelse.
Regionerne og de regionale fordelingsudvalg er ansvarlige for fordeling af
elever mellem gymnasierne. Som en del af gymnasiereformen vil undervisningsministeren fastlægge nye principper for elevfordelingen.
Nye optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser og nye principper for elevfordeling har betydning for de gymnasiale fordelingsudvalgs arbejde med at
fordele elever.

4. Status for Personlig Medicin, sagsnr. 13/2307
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Status for personlig medicin omhandler status på udviklingen af et større
dansk genomprogram, etiske og juridiske initiativer, samt vækstperspektiver.
Den 21. maj 2015 godkendte bestyrelsen en handlingsplan. Bestyrelsen afsatte
1,2 millioner kroner til gennemførelsen af aktiviteter som for eksempel borgerpanelmøder og kortlægning af virksomheds- og forskningsområdet. Der-
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udover blev der i finansloven for 2016 afsat 5 millioner kroner til en foranalyse af de faglige, tekniske, etiske og økonomiske implikationer af et eventuelt
større dansk program for personlig medicin.

5. Værdibaseret styring, sagsnr. 16/101
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen pegede på, at der ved økonomiforhandlingerne for 2018 fortsat
bør være fokus på dilemmaet mellem aktivitetsbaseret finansiering og værdibaseret styring.
Resumé
Bestyrelsen besluttede den 26. maj 2015 at iværksætte et tværregionalt projekt
om værdibaseret styring. I punktet gøres status for projektet og tilgrænsende
indsatser, herunder opfølgning på patientoplevet effekt og budgetmodeller
som flytter fokus fra aktivitet til kvalitet.

6. Udredningsretten: ny lovgivning og monitorering, sagsnr. 14/2646
Bestyrelsen tog orienteringen tages til efterretning.
Næstformanden orienterede om, at de to vejledninger, der skal understøtte en
ensartet implementering af de nye registreringer, er udsendt meget sent til regionerne i forhold til, at de nye regler træder i kraft den 1. oktober 2016.
Resumé
Den 1. oktober 2016 træder der nye rettigheder i kraft for patienter, der henvises til udredning på et sygehus. I den forbindelse implementeres ny patientinformation, og sygehusene påbegynder en opgørelse af årsager til, at udredningen ikke er afsluttet inden for 30 dage.

7. Regionernes arbejde med jordforurening i 2015, sagsnr. 15/2397
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
De fem regioner har udarbejdet en fælles redegørelse: Regionernes arbejde
med jordforurening, der i tekst og tal beskriver indsatsen på jordforureningsområdet i 2015. I 2015 var den økonomiske ramme for arbejdet 416 millioner
kroner, hvilket er 19 millioner kroner mindre end året før.
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8. Generelle orienteringer, sagsnr. 16/69
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•

Aftale om oprettelse af Integrationsgrunduddannelse (IGU)
Udpegning af nyt medlem og suppleant til Advokatnævnet
Ændring af lægemiddelloven og vævsloven

9. Næste møde, sagsnr. 16/69
Næste møde holdes torsdag den 27. oktober 2016 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

10. Eventuelt, sagsnr. 16/69
HF og erhvervsskoler
Stephanie Lose orienterede om, at erhvervsskolerne i Region Syddanmark ønsker at få mulighed for at udbyde HF-uddannelsen, idet HF som følge af gymnasiereformen skal være mere praksisorienteret. Region Syddanmark forholder sig positivt og har meddelt dette til ministeren for børn, unge og ligestilling.

