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Pkt. 7. Formandens meddelelser
Møde med sundhedsministeren den 26. oktober 2017
Formanden orienterede om, at formandskabet har holdt møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby den 26. oktober 2017, hvor bl.a. Nationalt Genom
Center og opkvalificering af tolke blev drøftet.
Møde med undervisningsministeren den 26. oktober 2017
Formanden orienterede om, at formanden og Jens Stenbæk har holdt møde
med undervisningsminister Merete Riisager den 26. oktober 2017, hvor fremtidens ungdomsuddannelser blev drøftet.
Møde med økonomi- og indenrigsministeren den 9. november 2017
Formanden orienterede om formandens møde med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, hvor chikane af regionsrådsmedlemmer
blev drøftet.
Møde med LIF om efteruddannelse af læger
Formanden orienterede om formandens møde med LIF den 9. november 2017
om finansieringen af lægers efteruddannelse.
Det forventes, at bestyrelsen vil få forelagt et oplæg til fælles regionale principper for efteruddannelsesaktiviteter på mødet den 8. februar 2018.
Brev til sundhedsministeren vedr. psykiatrisk tilbud
Formanden orienterede om Danske Regioners dialog med sundhedsminister Ellen Trane Nørby om tidsplan for etablering og ibrugtagning af de nye særlige
pladser i psykiatrien.
Erhvervsfremme
Formanden orienterede om, at Danske Regioner og Landbrug & Fødevarer sammen har udarbejdet et indspil til Forenklingsudvalget i form af en model for
forenkling af klynger på fødevareområdet.
Forventet regnskab 2017
Formanden orienterede om regionernes forventede regnskaber i 2017.
Notat med regionernes forventede regnskaber 2017 blev omdelt.
Finanslovsforhandlingerne
Formanden orienterede om, at regeringen og Dansk Folkeparti den 8. december 2017 indgik aftale om finansloven for 2018, hvor der er flere elementer
med relation til regionerne.
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Der er afsat godt 200 mio. kr. til regeringens udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Fordelingen af midler til konkrete initiativer og
aktører er ukendt.
Notat om finansloven 2018 blev omdelt.
Status vedr. opgaveplacering: byggesagsbehandling af forurenede grunde
Formanden orienterede om regeringens overvejelser vedrørende den fremtidige byggesagsbehandling af forurenede grunde, herunder en styrket rolle til
regionerne.
Pkt. 8. Åbent referat af møde den 12. oktober 2017 i Danske Regioners bestyrelse
Bestyrelsen godkendte referatet.
Pkt. 9. 2. 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, at kontingentet pris- og lønreguleres med 1,7 procent til 23,50 kr. pr.
indbygger for 2018.
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.
Pkt. 10. Høringssvar vedrørende kapacitetsloft på gymnasier
Bestyrelsen tog høringssvar vedrørende kapacitetsloft på gymnasier til efterretning.
Resumé
Undervisningsministeriet har den 11. oktober 2017 sendt et lovforslag i høring,
der ændrer på mulighederne for at kunne sætte loft over gymnasiernes kapacitet.
Lovforslaget opfylder nogle af de ønsker og forslag, som indgår i Danske Regioners udspil om Fremtidens ungdomsuddannelser. Det gælder fx forlængelse af
den periode, et loft over gymnasiernes kapacitet kan gælde.
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På grund af en kort høringsfrist er høringssvaret fremsendt af formandskabet
den 24. oktober 2017.
Lovforslaget blev fremsat i Folketinget den 30. november 2017.
Pkt. 11. Høringssvar vedrørende love om kliniske forsøg samt videnskabsetisk
behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedrørende love om kliniske forsøg samt
videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet har den 10. november 2017 fremsendt lovforslag om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter i høring.
Formålet med lovforslagene er at styrke rammerne for kliniske forsøg med lægemidler og anden sundhedsvidenskabelig forskning. Forslagene skal bidrage til
regeringens målsætning om at fremme den sundhedsvidenskabelige forskning
til gavn for vækst i life science industrien samt bidrage til at forbedre kvaliteten
af kliniske forsøg og forsøgspersoners sikkerhed.
Lovforslagenes hovedpunkter omhandler henholdsvis habilitet og indsamling af
data fra afdøde personer til akutforskning. I begge love foreslås således indført
skærpede krav om uvildighed (habilitetskrav) med henblik på at sikre uvildig
sagsbehandling af forskningsprojekter. Der forslås desuden nærmere regler om
brug af data fra afdøde personer, som har været inkluderet i et konkret forsøg
eller forskningsprojekt i akutte situationer.
Generelt hilser Danske Regioner øget synlighed omkring habilitet velkomment.
Det er desuden Danske Regioners vurdering, at ændringerne af regler om brug
af data fra afdøde personer vil fremme kvaliteten i akutforskningen.
Pkt. 12. Procedure for politianmeldelse
Bestyrelsen var enig om, at de enkelte regioner skal foretage politianmeldelse
ved mistanke om strafbare forhold. Endvidere opfordrede bestyrelsen til, at de
enkelte regioner skal sikre, at regionen har fastlagt tilstrækkelige procedurer
for den interne håndtering i regionen af sager om politianmeldelse.
Resumé
Bestyrelsesmedlem Charlotte Fischer har med udgangspunkt i Region Midtjyllands vejledning om håndtering af vanskelige sager bedt om at få drøftet behovet for fællesregionale retningslinjer for, hvornår der sker politianmeldelse af
medarbejdere mistænkt for overtrædelse af straffeloven.
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Det anbefales, at de enkelte regioner sikrer sig, at regionen har den tilstrækkelige procedure for den interne håndtering i regionen af sager om politianmeldelse, både i forhold til selve politianmeldelsen og i forhold til eventuelle personalemæssige sanktioner.
Pkt. 13. Resultater fra valgkampagne
Bestyrelsen tog kommunikationschef Niels Ditlev Preislers orientering om valgkampagnens resultater til efterretning.
Bestyrelsen drøftede valgkampagnens indhold. Bestyrelsen var enig om, at det
udover selve valgkampagnen i høj grad også er mellem regionsvalgene, at regionerne skal sikre oplysning om regionernes opgaver, fx. ved at drøfte relevante
temaer på møder i stil med de tidligere afholdte borgertopmøder.
Bestyrelsen pegede på, at rammerne for unge-valgmøderne bør være bedre,
herunder forberedelse af moderator og teknik samt at der fremadrettet bør
tages stilling til, hvorvidt ressourcerne til afholdelse af unge-valgmøder kan anvendes mere hensigtsmæssigt.
Resumé
De fem regioner har i fællesskab kørt en kampagne op til kommunal- og regionsvalget. Samtidig indgik regionerne via Danske Regioner i en fælles kampagne med KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet.
70,8 % af de stemmeberettigede stemte til kommunal- og regionsvalget den
21. november 2017. Valgdeltagelsen til regionsvalget var 70,7 %.
På mødet gives en mundtlig orientering om resultaterne af valgkampagnen.
Pkt. 14. Status for antal af speciallægestillinger
Formandskabet for Løn- og Praksisudvalget Anders Kühnau og Bo Libergren deltog under dette punkt.
Jens Stenbæk påpegede, at de enkelte regioners udgangspunkt for aftalen betød, at aftalen reelt ikke har nogen effekt.
Bestyrelsen fandt, at det er væsentligt at fastholde fokus på overholdelse af
aftalen, samt at der eventuelt skal suppleres med yderligere initiativer. Bestyrelsen bad om at få sagen forelagt til beslutning på mødet den 8. februar 2018,
hvor aftalens udgangspunkt så skal være det faktiske antal besatte speciallæ-

5

gestillinger pr. 1. januar 2018 på henholdsvis OUH Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet samt
Herlev og Gentofte Hospital. Bestyrelsen bad også om at få forelagt en beskrivelse af, hvilke særlige situationer, der kan begrunde dispensation.
Resumé
Bestyrelsen besluttede på mødet den 15. december 2016 at opfordre regionerne til at følge tre tiltag for at understøtte, at den fortsatte stigning i antallet
af speciallæger ansat i regionerne bremses, at forholdet mellem overlæger og
afdelingslæger ændres, samt at der skabes mulighed for en ændret geografisk
fordeling af speciallægerne.
Bestyrelsen bad i den forbindelse sekretariatet om en halvårlig status.
Første status blev givet på bestyrelsesmøde den 24. august 2017.
Pkt. 15. Status på kræftområdet
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Som en konsekvens af udviklingen i kræftpakkerne for 2. kvartal 2017 og stigningen i antallet af overskridelser af de maksimale ventetider på kræftområdet,
har regionerne udarbejdet en tværregional samarbejdsaftale, der skal sikre
rammerne for et styrket samarbejde mellem regioner og afdelinger på kræftområdet.
Kræftpakkemonitoreringen for 3. kvartal 2017 viser, at tallene på landsplan
igen er på niveau med 1. kvartal 2017, og samtlige fem regioner har forbedret
sig i forhold til 2. kvartal 2017. Der gøres status på kræftpakkerne for 3. kvartal
2017 samt de seneste overskridelser af de maksimale ventetider på kræftområdet.
Pkt. 16. Status for ’Sundhed for livet – forebyggelse er en nødvendig investering’
Bestyrelsen tog status til efterretning.
Resumé
Bestyrelsen godkendte på mødet den 2. marts 2017 udspillet ’Sundhed for livet
– Forebyggelse er en nødvendig investering’. Udspillet blev offentliggjort i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling 2017.
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I udspillet er forslag til en samlet og koordineret indsats for at løfte folkesundheden. I udmøntningen af udspillet er særligt fokus på, hvor regionerne kan
løfte deres medansvar ind i en fælles indsats. Det er primært i rollen som dem,
der leverer viden og data, rådgiver, forsker, styrker den patientrettede forebyggelse, afprøver ny teknologi og er katalysator for at indgå brede partnerskaber
med fælles forpligtende mål for folkesundheden.
Pkt. 17. Behandling af udenlandske patienter i Danmark
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Behandlingen af udenlandske patienter i Danmark har været diskuteret i landsdækkende medier, og der er stillet spørgsmål om emnet i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Diskussionen er dels gået på omfanget af udgifter og indtægter forbundet med behandlingen og på regionernes praksis.
Danske Regioner har opgjort bruttoudgifterne i 2016 til 394,6 mio. kr. og indtægterne samme år til 113,1 mio. kr. Der er dog en del usikkerhed forbundet
med opgørelserne. Derudover tillader lovgivningen ikke at opkræve betaling eller refusion for samtlige behandlinger af udenlandske patienter.
Pt. samarbejder regionerne om at sikre en fælles regional fortolkning af lovgivningen, afdække usikkerheder i opgørelsesmetoderne og beskrive vanskeligheder ved opkrævning/refusion.
18. Tolke
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regionerne har gennem en periode oplevet udfordringer med tolkning på sundhedsområdet. Udfordringerne på tolkeområdet har derfor været drøftet mellem Danske Regioners formandskab og sundhedsminister Ellen Trane Nørby.
Der har været peget på behov for at finde nationale løsninger, da udfordringerne med at sikre kvalificeret tolkning går på tværs af flere offentlige områder.
Danske Regioner har derfor opfordret til, at en certificeringsordning i forhold til
de sproglige kompetencer kunne være en del af en fælles løsning.
Pkt. 19. Rigsrevisionens beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Rigsrevisionen offentliggjorde den 15. november 2017 en beretning om indsatsen for at forebygge hospitalsinfektioner i perioden 2013-2016.
Formålet med beretningen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriets,
regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitalsinfektioner er
tilstrækkelig. Rigsrevisionens overordnede konklusion er, at indsatsen for at forebygge hospitalsinfektioner ikke har været tilstrækkelig, hvorfor Statsrevisorerne også har bedt sundheds- og ældreministeren om at redegøre for, hvad
regionerne gør for at opnå forbedringer på infektionshygiejne- og antibiotikaområdet.
Pkt. 20. Rigsrevisionens beretning om beskyttelse af adgangen til it-systemer
og sundhedsdata i tre regioner
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Rigsrevisionen offentliggjorde den 15. november 2017 en beretning om beskyttelsen af adgange til it-systemer og sundhedsdata i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Rigsrevisionen har selv taget initiativ
til undersøgelsen, der har til formål at vurdere, om de tre regioner har en tilfredsstillende beskyttelse af adgange til it-systemer og sundhedsdata.
Rigsrevisionens overordnede konklusion er, at regionernes beskyttelse af adgange til it-systemer og sundhedsdata ikke er tilfredsstillende, og at regionerne
mangler grundlæggende tiltag mod hackerangreb. Statsrevisorerne har bedt
sundheds- og ældreministeren om at redegøre for, hvad regionerne gør for at
forbedre it-sikkerheden. De tre regioner har siden Rigsrevisionens besøg iværksat en række tiltag, som skal forbedre it-sikkerheden og imødekomme kritikpunkterne i Rigsrevisionens undersøgelse.
Pkt. 21. Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
 Årets borgerinddragende initiativ 2018
 Overvågning af patienterstatningssager
 Høring vedrørende patienterstatningsloven
 Sikring af lægers kompetencer
 Videndelingsinitiativer i regi af Godt Sygehusbyggeri 2017
 Styrkelse af regionernes samarbejde på digitaliseringsområdet
 Satspuljeaftalen på sundhedsområdet
 Status over Medicinrådets aktiviteter
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Konference om fremtidens transport

Pkt. 22. Næste møde
Afsluttende bestyrelsesmøde holdes torsdag den 8. februar 2018 kl. 10.30 –
13.00 med efterfølgende frokost samt middag i Regionernes Hus.
Pkt. 23. Eventuelt
Intet.
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