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9 (Offentlig) Formandens meddelelser
Møde med Forhandlingsfællesskabet den 24. maj
Formanden orienterede om mødet om bl.a. ØA18.
Møde med sundhedsministeren
Formanden orienterede om et kommende møde med sundhedsministeren
den 20. juni 2017 om de nationale mål.
Møde med FTF
Formanden orienterede om et kommende møde med FTF den 23. juni 2017
om bl.a. disruption ift. arbejdsmarkedet.
Møde med Danske Gymnasier
Formanden orienterede om et kommende møde med Danske Gymnasier den
27. juni 2017 om fremtidens ungdomsuddannelser.
Møde med Dansk Erhverv
Formanden orienterede om et kommende møde med Dansk Erhverv den 27.
juni 2017 om investeringsprogram for teknologi i sundhedssektoren samt erhvervsfremme.
Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes brug af konsulentydelser
Formanden orienterede om offentliggørelsen af Rigsrevisionens rapport og
statsrevisorernes kritik den 14. juni 2017.
Hurtigere adgang til prøvesvar og journalnotater på sundhed.dk
Formanden orienterede om, at forsinkelsen i borgernes adgang til prøvesvar,
journalnotater og epikriser på sundhed.dk bortfalder fra 12. september 2017,
hvormed der er tid til at gennemføre en borgerettet kampagne i august samt
dialog med de sundhedsprofessionelles organisationer.
Status vedrørende forhandlingerne med Sundhed Danmark
Formanden orienterede om status for forhandlingerne med Sundhed Danmark om aftaler vedrørende ret til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg.
National handlingsplan og mål for antibiotikaforbrug
Formanden orienterede om, at Sundheds- og Ældreministeriet primo juli forventes at offentliggøre en national handlingsplan for antibiotika.
Folkemødet
Formanden orienterede om den videre transport og arrangementer i Danske
Regioners telt, herunder at der kl. 18 vil være indvielse af et nyt hospital i
Lego.
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10 (Offentlig) Godkendelse af åbent referat af møde den 18. maj 2017 i Danske Regioners bestyrelse
Bestyrelsen godkendte referatet.
11 (Offentlig) Børns rettigheder i psykiatrien
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner opfordrer sundhedsministeren til
at tage problemstillingen op.
Resumé
Ombudsmanden offentliggjorde den 17. maj 2017 en ny temarapport om
børn og unge i psykiatrien. I rapporten problematiseres det, at forældres samtykke til tvang over for børn og unge under 15 år, svækker børnenes retsstilling f.eks. i forbindelse med klageadgang.

12 (Offentlig) Præsentation af kampagnen ’Vi bygger for livet’
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Kampagnen ’Vi bygger for livet’ skal sikre formidlingen af en ny positiv fortælling om sygehusbyggerierne, samt danne afsæt for en vedholdende indsats,
der kan skabe bund for en folkelig oplevelse af de nye sygehuse som et kvantespring i vores sundhedsvæsen.

13 (Offentlig) Efteruddannelse af speciallæger
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede behovet for at finde
en langsigtet løsning på problemstillingen omkring efteruddannelse.
Bestyrelsen vil på sit møde 24. august 2017 drøfte forslag til alternative finansieringsmodeller for efteruddannelse af læger, herunder forslag der forventes
fremsendt af Enhedslisten. Til denne drøftelse bad bestyrelsen også om at få
forelagt en redegørelse for den nuværende efteruddannelse.
Resumé
Gigtforeningen har den 1. juni 2017 henvendt sig til Medicinrådets formand
vedrørende Medicinrådets habilitetsregler, herunder efteruddannelse af læger i fagudvalget for reumatologi. Henvendelsen er desuden fremsendt til orientering til de fem regionsrådsformænd.
Der er løbende debat om speciallægers muligheder for kompetenceudvikling
og efteruddannelse. Der er i overenskomsten aftalt rammer for efteruddannelse, og der er udarbejdet fælles principper for efteruddannelse sammen
med Lægeforeningen. Der findes ikke et samlet overblik over den økonomi,
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der decentralt er afsat til formålet. Danske Regioner orienterer her om rammerne for efteruddannelse af speciallæger.

14 (Offentlig) Ændringer i hverv
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Dansk Folkeparti har ønsket ændringer i udpegning til hverv, idet Finn Rudaizky er udtrådt af regionsrådet i Region Hovedstaden.

15 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emne er til orientering:
 Partnerskabet ’Røgfri fremtid’

16 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes torsdag den 24. august 2017 kl.
10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

17 (Offentlig) Eventuelt
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