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1 (Fortrolig)
2 (Fortrolig)
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Fortrolig)
7 (Offentlig) Opfølgning på Forenklingsudvalgets anbefalinger
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Formanden orienterede om, at formanden den 30. april 2018 har henvendt sig
til EU-Kommissionen med henblik på at få afklaret, hvorvidt den foreslåede ændring af erhvervsfremmesystemet er lovlig i forhold til udmøntning af EU-midler.
Resumé
Regeringen forhandler i disse uger med Folketingets partier om en reform af
erhvervsfremmesystemet. Det sker med udgangspunkt i forslagene fra Forenklingsudvalget, der afleverede sin rapport den 6. april 2018. Danske Regioner og
regionerne søger indflydelse på forhandlingerne med udgangspunkt i de forslag
til ændringer af Forenklingsudvalgets model, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 12. april 2018.
8 (Offentlig) Placering af akutlægehelikopterbaserne
Bestyrelsen bakkede op om de faglige anbefalinger fra Styregruppen for den
landsdækkende akutlægehelikopterordning om at placere akutlægehelikopterbaserne i henholdsvis Jammerbugt, Herning, Assens og Ringsted Kommune
og godkendte, at de fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet, som svar
på deres anmodning om forslag til placering.
Det Konservative Folkeparti tog forbehold, da man var uenig i den foreslåede
placering af akutlægehelikopterbaserne.
Bestyrelsen fandt, at dagsordenspunktet kan flyttes til åben dagsorden i forbindelse med offentliggørelse af de faglige anbefalinger. Bestyrelsen bad om
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at blive orienteret, når punktet ændrer status til et åbent punkt samt hvorledes dette offentliggøres.
Punktet blev et offentligt punkt ifm. Danske Regioners udsendelse af pressemeddelelse den 7. maj 2018.

Resumé
I finansloven for 2018 blev der afsat 45 mio. kr. fra 2019 og frem til at udvide
den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark.
Sundheds- og Ældreministeriet har bedt Danske Regioner om forslag til, hvor
den nye fjerde akutlægehelikopter bedst kan placeres både i et scenarie, hvor
de eksisterende baser bliver, hvor de er, og i et scenarie, hvor den samlede
placering af helikopterbaserne bringes i spil.
Det forventes, at regeringen og forligspartierne vil tage endelig stilling til placeringen af helikopterbaserne inden sommerferien.
For at sikre en optimal udnyttelsesgrad og effektiv helikopterdækning af hele
landet har Styregruppen for den landsdækkende akutlægehelikopterordning
vurderet, at der bør ses på den samlede baseplacering i forbindelse med udvidelsen af ordningen fra tre til fire helikoptere. Styregruppen har på den baggrund udarbejdet faglige anbefalinger til placering af akutlægehelikopterbaserne. Den faglige anbefaling er at placere de fire baser i henholdsvis Jammerbugt, Herning, Assens og Ringsted Kommune.
9 (Fortrolig)
10 (Offentlig) Danske Regioner på Folkemødet 2018
Bestyrelsen tog orienteringen om Danske Regioner på Folkemødet 2018 til efterretning.
Bestyrelsen besluttede, at man ikke ønsker at holde en fælles middag i Allinge
fredag den 15. juni 2018.
Resumé
Folkemødet 2018 åbner i Allinge torsdag den 14. juni 2018 kl. 11.30. Danske
Regioner har et debattelt på Folkemødet, der aktivt danner rammen om 23
debatter/arrangementer fra torsdag til lørdag. Formålet er at være dagsordensættende inden for vores politikområder og markere Danske Regioner
som den centrale aktør på sundhed- og vækstområdet.
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På åbningsdagen hyldes og markeres det regionale demokrati ved et større arrangement, hvor de fem regionsrådsformænd bl.a. deltager i en fælles debat
og en afsluttende reception for alle kl. 17.45. Der vil være en række debatter
på de øvrige to dage.
11 (Offentlig) Mødekalender 2019
Bestyrelsen godkendte mødeplan for 2019.
Resumé
Forslag til bestyrelsens mødekalender for 2019 fremlægges.
12 (Offentlig) Formandens meddelelser
Formanden orienterede om, at den politiske ledelse og formandskabet for
RLTN har holdt møde med innovationsminister Sophie Løhde og finansminister Kristian Jensen den 13. april 2018.
Formanden orienterede om, at den politiske ledelse har holdt møde med finansminister Kristian Jensen den 13. april 2018, hvor styring og erhvervsfremme blev drøftet.
13 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
En trykt version af Inspirationskatalog om helhedsorienterede patientforløb
blev omdelt.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•
•
•
•

Indikator for genindlæggelser på det psykiatriske område
Stress
Inspirationskatalog om helhedsorienterede patientforløb
Fælles konference om forebyggelse
Regionerne opretter et sektorfrit forebyggelseslaboratorium
Konferencer og arrangementer

14 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes torsdag den 14. juni 2018 kl.
9.00 – 11.00 på Bornholm.
15 (Offentlig) Eventuelt
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