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Pkt 12. Formandens meddelelser
Marienborgmøde
Formanden orienterede om, at næstformanden og Ulla Astman havde deltaget
i et dialogmøde med regeringen om sammenhængsreformen den 28. april
2017.
Status for PLO forhandlingerne
Formanden orienterede om sammenbrud i PLO forhandlingerne.
Nye afdelinger i psykiatrien
Formanden orienterede om lovforslaget om de nye afdelinger i psykiatrien,
der blev førstebehandlet den 10. maj 2017. Lovforslaget 2. og 3. behandles i
uge 22.
Speciale om akutmedicin
Formanden orienterede om regionernes anbefaling om et speciale i akutmedicin og status for arbejdet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, der skal vurdere,
om det er hensigtsmæssigt at oprette et lægeligt speciale i akutmedicin.

Ventetider på behandling for hovedpine
Formanden orienterede om status for regionernes arbejde med at nedbringe
ventetiden på behandling for hovedpine.
Sikrede døgninstitutioner / Unge kriminelle
Formanden orienterede om status for belægningen på de sikrede døgninstitutioner.

Pkt. 13 Godkendelse af åbent referat af møde den 20. april 2017 i Danske Regioners bestyrelse
Bestyrelsen godkendte referatet.

Pkt. 14 Fællesregional handlingsplan for udfasning af hormonforstyrrende
stoffer via krav i forbindelse med indkøb
Bestyrelsen godkendte den fællesregionale handlingsplan for udfasning af
hormonforstyrrende stoffer via krav i forbindelse med indkøb, med henblik
på efterfølgende godkendelse i de fem regionsråd.

2

Resumé
Bestyrelsen godkendte på sit møde den 27. oktober 2016, at der blev udarbejdet en Fællesregional handlingsplan for udfasning af hormonforstyrrende stoffer via krav i forbindelse med indkøb med henblik på efterfølgende godkendelse
i de fem regionsråd. Med en fællesregional handlingsplan for udfasning af hormonforstyrrende stoffer sikres en ensartet tilgang og konsensus om de krav,
der stilles ved de fællesregionale og regionale udbud, og der sendes et stærkt
fælles signal til markedet og leverandørerne i forhold til udfasning af skadelige
stoffer.
Den fællesregionale handlingsplan for hormonforstyrrende stoffer tager udgangspunkt i Region Hovedstadens handlingsplan

Pkt. 15 National strategi for råstofindvinding
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner retter henvendelse til miljø- og fødevareministeren med ønsket om at udarbejde en fælles national strategi for
råstofindvinding.
Resumé
Kompetencen på råstofområdet er delt mellem regionerne og staten. Regionerne administrerer området på land, mens staten har kompetencen til havs. I
forbindelse med udarbejdelsen af råstofplan 2016 oplever regionerne stigende
konflikter i forbindelse med udlægning af nye interesseområder og graveområder. Tilsvarende er der arealkonflikter ved råstofindvinding på havet. De oplevede problemer både på land og til havs kalder på en bedre sammenhæng mellem planlægning og administration på tværs af myndighederne, hvilket en national strategi for råstofindvinding kunne medvirke til.

Pkt. 16 Regionernes kampagne for høj valgdeltagelse
Bestyrelsen godkendte budskaberne i regionernes fælles kampagne.
Resumé
I forbindelse med kommunal- og regionsvalget 2017 samarbejder de fem regioner om en fælles kampagne, der skal tydeliggøre, hvad borgerne har indflydelse på qua deres stemme til regionsrådet.
Der er udvalgt 10 emner og udformet 12 budskaber, som et bruttokatalog til
regionerne.
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Kampagnen lægger sig i stil og tone tæt op ad den fælles ”Tænk dig om, før du
ikke-stemmer”-kampagne med KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Pkt. 17 Danske Regioner på Folkemødet 2017
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Programmet for Danske Regioners telt er nu på plads. Der er planlagt 20 arrangementer.
Torsdag forvandles teltet til en byggeplads – med LEGO – og der skal bygges et
sygehus på en dag, sammen med 7.-8. klasser fra Bornholm, og alle andre, der
har lyst til at give en hånd med.
De øvrige tre dage vil der være debatter i teltet over de fleste regionale ansvarsområder, som f.eks. transport, uddannelse, sundhed, social- og psykiatriområdet.

Pkt. 18 Status for sygehusbyggeri
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Der gives en status for arbejdet med sygehusbyggerierne, herunder en generel
status for kvalitetsfondsbyggerierne, revision af AB-systemet, Folkemødet 2017
samt initiativer i regi af projekt Godt Sygehusbyggeri, herunder forsyning og
status for kommunikationsstrategien.

Pkt. 19 Anbefalinger fra Digitalt Vækstpanel
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Digitalt Vækstpanel har afleveret sine anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne fokuserer på digitale kompetencer, forskning og innovation, lovgivning,
infrastruktur samt digital ansvarlighed og begejstring. Anbefalingerne indgår nu
i regeringens arbejde med at udforme en national digitaliseringsstrategi, som
Danske Regioner også er i færd med at udarbejde et indspil til.
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Pkt. 20 Governance for sundhedsteknologi
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Formålet med denne sag er at fremlægge et overblik over governance-fora, der
er relevante i forhold til sundheds-it, digitalisering og data.
I forhold til dagsordenen om afprøvning og implementering af ny teknologi er
dette en kompleks opgave, som ikke kan placeres entydigt i det eksisterende
organisatoriske set-up, hverken i fællesoffentligt eller regionalt regi.

Pkt. 21 Etablering af regionale datastøttecentre og en datalagringsstruktur
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Programmet PROCRIN - Program for Clinical Research Infrastructure - afsluttes
sommer 2017.
Formålet med PROCRIN har været at bygge bro mellem forskning og klinik igennem forbedring af datakvalitet og samarbejde. Programmet har været en succes, og det har levet op til forventningerne.
Regionerne har ved programstart i 2015 forpligtet sig til at videreføre en konsulentfunktion for forskerne, der gør det muligt optimalt at bruge sundhedsdata. I regi af National Strategi for Personlig Medicin har regionerne ligeledes
forpligtet sig til fortsat regional konsolidering af sundhedsdataområdet.
Disse forpligtelser samt den forestående afslutning af PROCRIN gør, at Danske
Regioner nu orienterer om det fortsatte arbejde. Det drejer sig konkret om et
arbejde med at etablere fem regionale datastøttecentre og en optimeret lagringsstruktur. Visionen er at skabe én sikker, lige, effektiv og gennemsigtig indgang til brug af sundhedsdata i Danmark for klinikere, forskere, kvalitetsudviklere og virksomheder.

Pkt. 22 Kvartalsvis opgørelse over anvendelse af Fælles Medicinkort
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Bestyrelsen har anmodet om at modtage kvartalsvise monitoreringer af anvendelsen af Fælles Medicinkort i regionerne på henholdsvis indlagte og ambulante
patienter.
Nærværende opgørelse er den første kvartalsvise afrapportering, og viser en
gennemsnitlig anvendelsesprocent på indlagte patienter på 75 procent og ambulante patienter på 55 procent i 1. kvartal af året 2017.
Målsætningen er, at regionerne skal opnå 90 procents anvendelse af Fælles
Medicinkort for både indlagte og ambulante patienter med udgangen af 2017.

Pkt. 23 EU-Kommissionens hvidbog om EU’s fremtid
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen bad om på et kommende møde at få en drøftelse af regionernes
indsats på EU området.
Resumé
EU-Kommissionen har fremlagt en hvidbog om EU’s fremtid. Hvidbogen indeholder fem scenarier for EU’s udvikling. Stats- og regeringscheferne drøftede
hvidbogen på deres topmøde i Rom den 25. marts 2017 i anledning af 60-året
for Romtraktatens underskrivelse. Udvalget for Regional Udvikling og EU drøftede sagen den 30. marts 2017.

Pkt. 24 Orientering om aktuelle EU-sager
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Tre aktuelle og væsentlige EU-emner for Danske Regioner er Hvidbogen om
EU’s fremtid, samhørighedspolitikkens fremtid efter 2020 og fremtiden for
forskningsprogrammet Horizon 2020.

Pkt. 25 Ændring i hverv – Løn- og Personalepolitisk Udvalg
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Regionsrådsmedlem Bergur Løkke Rasmussen, V, Region Hovedstaden har ønsket at udtræde af Løn- og Personalepolitisk Udvalg med udgangen af april
2017.

Pkt. 26 Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:




Fremtidig vagtdækning på apotekerne
Beslutningstagen i de gymnasiale fordelingsudvalg
Effektivisering af Medicinrådets arbejde

Notat om Medicinrådets tiltag for at optimere Medicinrådets rammer og interne sagsgange blev omdelt.

Pkt. 27 Næste møde
Bestyrelsen tog til efterretning, at næste møde holdes torsdag den 15. juni 2017
kl. 9.15 – 11.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne.

Pkt. 28 Eventuelt
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