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Pkt. 11 Formandens meddelelser
Suspension af produktivitetskravet i 2018
Formanden orienterede om regeringens aftale med Dansk Folkeparti om suspension af produktivitetskravet i 2018.
Notat om aftale om suspension af produktivitetskravet 2018 blev omdelt.
Møde med sundhedsministeren den 26. oktober 2017
Formanden orienterede om, at der som opfølgning på mødet med sundhedsminister Ellen Trane Nørby den 19. september 2017 er aftalt et nyt møde med
ministeren den 26. oktober 2017.
Møde med undervisningsministeren den 26. oktober 2017
Formanden orientererede om, at formanden og Jens Stenbæk som opfølgning
på bestyrelsens drøftelse af fremtidens ungdomsuddannelser på mødet den
24. august 2017 skal mødes med undervisningsminister Merete Riisager den
26. oktober 2017.
OK-aftaler
Formanden orienterede om, at der den 2. oktober 2017 blev indgået en 4-årig
aftale med Foreningen af Praktiserende Speciallæger.
Formanden orienterede om, at der pt. forhandles om nye aftaler for både
tandlæger og fysioterapeuter.
Lovprogram 2017-2018
Formanden orienterede om, at regeringen offentliggjorde lovprogrammet for
2017-2018 i forbindelse med Folketingets åbning.
Notat om lovprogram 2017-2018 blev omdelt.
Rigsrevisionens undersøgelse af forebyggelse af hospitalsinfektioner
Formanden orienterede om, at Rigsrevisionen den 15. november 2017 forventes at offentliggøre en beretning om indsatsen for at undgå, at patienter smittes med infektioner, mens de er indlagt på regionernes hospitaler.
Uddannelse til ambulancebehandler
Formanden orienterede om, at der pt. pågår drøftelser om en ny erhvervsuddannelse til ambulancebehandler med start 1. januar 2019.
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Pkt. 12 Åbent referat af møde den 14. september 2017 i Danske Regioners
bestyrelse
Bestyrelsen godkendte referatet.
Pkt. 13 1. behandling af Danske Regioners budget 2018
Bestyrelsen godkendte, at budgettet for 2018 fastsættes med et driftsunderskud på 34,7 mio. kr. samt at det indstilles til godkendelse på generalforsamlingen 2018, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,7 procent til 23,5 kr.
pr. indbygger for 2018.
Bestyrelsen godkendte en rammebevilling på 5 mio. kr. for 2018-19 til implementerings- og opfølgningsudgifter i forbindelse med den nye databeskyttelsesforordning.
Budgettet overgår til 2. behandling på næste møde i bestyrelsen den 14. december 2017.
Resumé
Budgetforslag 2018 er udarbejdet i 2018 pris- og lønniveau.
I budgetforslaget er der lagt op til, at kontingentet pris- og lønreguleres med
1,7 procent svarende til 0,4 kr. pr. indbygger og fastsættes til 23,5 kr. pr. indbygger for 2018. Budgetforslag 2018 indeholder en rammereduktion på 1,3
mio. kr., hvilket reducerer det nominelle driftsresultat til 34,7 mio. kr.
Det foreslås, at der bevilges en rammebevilling på 5 mio. kr. for 2018-19 til
implementerings- og opfølgningsudgifter i fm. den nye databeskyttelsesforordning.
Pkt. 14 Godt sygehusbyggeri
Bestyrelsen godkendte 1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 ved et træk på
formuen til projektet Godt Sygehusbyggeri – koordination og innovation.
Bestyrelsen godkendte 0,5 mio. kr. i 2018 til en gentagelse af kampagnen ”Vi
bygger for livet”, herunder en gentagelse af nationalt Åbent hospital i 2018.
Notat med resultater fra befolkningsundersøgelse om kendskab til sygehusbyggerierne blev omdelt.

3

Resumé
Projektet om videndeling ”Godt sygehusbyggeri – koordination og innovation”
udløber ved udgangen af 2017. Projektet har bidraget til identifikation af fælles udforinger, videndeling, dialog og produkter. Der gives her en status for
arbejdet.
Der vurderes fortsat at være behov for videndeling og læring på tværs af byggerierne. Derudover skal der fortsat arbejdes med eksempelvis logistik og
sporbarhed, hvor der jf. ØA18 skal udarbejdes handlingsplaner. Der skal også
arbejdes videre med eksekvering og understøttelse af kommunikationsstrategien: Vi bygger for livet. På den baggrund foreslås det, at projektet videreføres
i perioden 2018-2020, dog med et reduceret budget i forhold til de forrige år,
som følge af en løbende tilpasning af aktiviteterne i takt med fremdriften i
byggerierne.
Pkt. 15 Kvaliteten af udenlandske lægers arbejde
Bestyrelsen understregede, at regionerne bør have ledelsesfokus på at sikre
det fornødne kompetenceniveau hos lægerne generelt – ikke kun hos udenlandske læger.
Bestyrelsen bad på baggrund af sin drøftelse af sagen om, at sekretariatet i
samarbejde med regionernes sundhedsdirektører afdækker, hvorledes det
sikres, at udenlandske læger har de rette faglige kompetencer, når de arbejder i Danmark.
Enhedslisten fandt, at der bør stilles ensartede krav til udenlandske læger
uanset, hvor de er uddannet.
Bestyrelsen bad sekretariatet om at udarbejde en beskrivelse af, hvorledes
man kan sikre, at der er ensartede krav til lægernes faglige kompetencer og
sproglige formåen – uanset hvor de er uddannet (Norden, EU/EØS, Uden for
EU/EØS). Bestyrelsen bad endvidere om en beskrivelse af, hvilke initiativer
regionerne har taget for at sikre systematisk fokus på lægernes faglige kompetencer.
Bestyrelsen bad endvidere om en oversigt over, i hvilke lande de læger, som
Styrelsen for Patientsikkerhed har frataget autorisation, er uddannet.
Resumé
En opgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at næsten hver tredje
læge, der får frataget sin autorisation, er uddannet i udlandet. I den forbindelse har Danske Regioners formand i medierne peget på, at der er behov for et
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mere systematisk tjek af de udenlandske lægers faglige kompetencer på sygehusafdelingerne. Det er derfor vigtigt, at regionerne har et fortsat fokus på at
sikre, at udenlandske læger har de rette faglige kompetencer, når de arbejder
i Danmark.
Pkt. 16 VIS.dk
Bestyrelsen godkendte, at e-platformen VIS.dk lukkes.
Resumé
I april 2011 lancerede Danske Regioner e-platformen VIS.dk. Formålet med
VIS.dk var at understøtte spredning og deling af viden blandt aktører inden for
sundhedsvæsenet på tværs af geografi og organisationer.
Platformen anvendes kun i meget begrænset omfang og udgør derfor ikke
længere den dynamiske form for læring og deling af viden, som oprindeligt var
tiltænkt. I dag vil man i overvejende grad søge viden og information frem via
søgemaskiner. Samtidig anvender regionerne andre tilgange til tværregional
vidensdeling, og der er etableret lærings- og kvalitetsteams i regi af det nationale kvalitetsprogram. VIS.dk foreslås derfor lukket.
Pkt. 17 Danske Regioners generalforsamling 2018
Bestyrelsen godkendte rammerne for Danske Regioners generalforsamling
2018 samt rammerne for konferencen den 21. marts 2018.
Resumé
Danske Regioners generalforsamling holdes den 22. marts 2018 i Centralværkstedet i Aarhus. Generalforsamlingen i 2018 er den første efter regionsvalget i
november 2017, hvorfor generalforsamlingen skal konstituere en ny bestyrelse.
Ligesom ved tidligere generalforsamlinger holdes en konference for regionsrådspolitikere dagen før generalforsamlingen.
Pkt. 18 Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emne er til orientering:
 Høring over forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat,
kommuner og regioner for finansåret 2021.

5

Pkt. 19 Næste møde
Næste møde holdes torsdag den 14. december 2017 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
Pkt. 20 Eventuelt
-
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