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Lise Müller, Henrik Thorup, Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Susanne Langer
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Jens Stenbæk, Susanne Lundvald, Charlotte Fischer, Martin Geertsen

Regionsdirektører:

Hjalte Aaberg, Jane Kraglund, Per Bennetsen, Svend
Særkjær

Deltagere fra
sekretariatet:

Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Rikke M.
Friis, Katrine Tang, Niels Ditlev Preisler, Nanna Skau Fischer, Trine Friis (referent)
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Pkt. 12 Formandens meddelelser
Møde med sundhedsministeren
Formanden orienterede om, at formandskabet har møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby den 19. september 2017, hvor regionernes manglende
overholdelse af tidsfrister for kræftpatienter skal drøftes.
Trepartsforhandlinger
I Jens Stenbæks fravær orienterede Adam Wolf om drøftelserne på trepartsmødet, der blev afholdt den 13. september 2017.
Fjernelse af forsinkelsen for e-journal og laboratoriesvar på sundhed.dk
Formanden orienterede om, at den kunstige forsinkelse på borgernes adgang
til journalnotater, epikriser og prøve-svar i sundhedsjournalen på sundhed.dk
blev fjernet fra den 12. september 2017.
Regionale budgetaftaler
Formanden orienterede om, at alle fem regioner har indgået aftaler om budgetterne for 2018.

Pkt. 13 Godkendelse af åbent referat af møde den 24. august 2017 i Danske
Regioners bestyrelse
Bestyrelsen godkendte referatet.

Pkt. 14 Høringssvar om lov om frikommunenetværk
Bestyrelsen godkendte høringssvar vedrørende ændring af lov om frikommune-netværk.
Resumé
Økonomi- og Indenrigsministeriet har fremsendt udkast til lov om ændring af
lov om frikommunenetværk i høring. Med lovforslaget ønskes rammerne for
frikommunenetværk udvidet på specifikke områder. Lovforslaget omhandler
bl.a. kommunalt samarbejde på akutområdet, som indirekte kan berøre regionerne.
Danske Regioner tilslutter sig i høringssvaret generelt tankegangen bag frikommuneforsøg. Friere rammer i kommuner kan give praktiske erfaringer
med løsninger på sundhedsområdet.
Danske Regioner har fremsendt høringssvar den 21. august 2017 med forbehold for bestyrelsens godkendelse.
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Pkt. 15 Sammenhængsreformen
Formanden orienterede om, at innovationsminister Sophie Løhde som en del
af sammenhængsreformen besøger alle regioner (og kommuner). Input fra
besøgene forventes at indgå i det igangværende styringseftersyn og kulegravningen af velfærdsområderne.
Formanden orienterede endvidere om, at det forventes, at regeringen vil foreslå, at lovgivning gøres mere digitaliseringsklar samt lancere en ”meld-en-regel”-kampagne, som en del af genindførelsen af udfordringsretten.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
I april 2017 præsenterede regeringen en sammenhængsreform, som bygger
på fire overordnede spor og en række konkrete initiativer. Bestyrelsen blev
orienteret om indholdet i udspillet på sit møde den 20. april 2017.
En række af sammenhængsreformens initiativer igangsættes hen over efteråret 2017.

Pkt. 16 Status for Borgernes Sundhedsvæsen
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Publikationen Borgernes Sundhedsvæsen – en kultur i forandring blev omdelt
på mødet.
Resumé
Borgernes Sundhedsvæsen har som kulturforandringsprojekt sat aftryk i sundhedsvæsenet. Initiativerne afspejles i såvel regionale indsatser, fælles projekter mellem Danske Regioner og organisationerne som i nationale indsatser.
Dagsordenen er fortsat fastholdt i Danske Regioners vision for et bæredygtigt
sundhedsvæsen, Sundhed for Alle.

Pkt. 17 Energiaftale med staten og revision af energimærkeordningen
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet henvendte sig i 2014 til Danske Regioner om indgåelse af en ny frivillig energiaftale med regionerne om energieffektivisering af bygninger til erstatning af den gamle aftale fra 2009. Danske
Regioners forudsætning for at indgå en ny aftale var et større økonomisk råderum til at afholde udgifter til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. Da ministeriet ikke kunne sikre dette, afviste Danske Regioner at
indgå en ny aftale.
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Samtidig blev det besluttet at fortsætte drøftelserne om revision af energimærkeordningen for at sikre, at ordningen i højere grad understøtter de offentlige myndigheders arbejde med vedligeholdelse og med energieffektivisering af bygninger, samt for at sikre, at energiforbrug til aktiviteter på hospitalerne (procesenergi) i højere grad kan indgå i energimærket.

Pkt. 18 Næste møde
Næste møde holdes torsdag den 12. oktober 2017 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

Pkt. 19 Eventuelt
-
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