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1 (Fortrolig)
2 (Offentlig) Opsamling på bestyrelsens seminar den 2.-3. maj 2018
Bestyrelsen godkendte opsamlingen på bestyrelsens drøftelse på seminaret
den 2.-3. maj 2018 og de 5 principper for bestyrelsens arbejde i valgperioden,
”bestyrelsens møder 2018-2022 – tilrettelæggelse og dagsorden”, som udgangspunkt for bestyrelsens arbejde i valgperioden, og ”Retningslinjer for
nedsættelse af midlertidige politiske arbejdsgrupper”.
Resumé
Bestyrelsen holdt et seminar den 2.-3. maj 2018, hvor bestyrelsens arbejdsform
bl.a. blev drøftet. I det følgende gengives konklusionerne af bestyrelsens drøftelser, herunder tilrettelæggelse af bestyrelsens møder, åbenhed, organisering
af det politiske arbejde i Danske Regioner, inddragelse af baglandet samt samarbejde med KL.
3 (Fortrolig)
4 (Fortrolig)
5 (Fortrolig)
6 (Offentlig) Harmonisering af tilbud om fertilitetsbehandling
Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af behovet for harmonisering af kriterier for fertilitetsbehandling.
Bestyrelsen var enige om, at der skal fastlægges en fælles regional aldersgrænse for fertilitetsbehandling.
Bestyrelsen bad om at få sagen yderligere belyst, herunder regulering af området og konsekvenser for ventelister, med henblik på at kunne træffe beslutning
om den nærmere aldersgrænse på mødet den 30. august 2018.
Resumé
Hospitalerne anvender i dag forskellige alderskriterier for, hvornår en kvinde
senest kan modtage fertilitetsbehandling. For at sikre, at borgere i hele landet
modtager et ensartet behandlingstilbud, foreslås det, at der vedtages fælles regionale kriterier på området.
7 (Fortrolig)
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8 (Fortrolig)
9 (Offentlig) Formandens meddelelser
Bestyrelsen tog orientering til efterretning.
10 (Offentlig) Generelle orienteringer
Bestyrelsen tog orientering til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Status på lægevagtsordning
Tandlægeoverenskomsten på praksisområdet
Årsopgørelse for kræftpakkemonitorering 2017
Pædagogisk praksis på sikrede institutioner for børn og unge
Forlængelse af pilotperiode vedr. internetbaseret psykologbehandling
Danish Soil Partnership, herunder samarbejdsaftale med Dansk Vandog Spildevandsforening (DANVA)
Regionernes redegørelse for jordforureningsindsatsen i 2017: I bund og
grund 2
Vi bygger for livet 2018
Effekt af valgkampagne 2017
Konferencer og arrangementer

Regionernes redegørelse for jordforureningsindsatsen i 2017 blev omdelt under mødet.
11 (Offentlig) Næste møde
Bestyrelsen godkendte, at næste møde holdes torsdag den 30. august 2018 kl.
10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
12 (Offentlig) Eventuelt
Intet at berette.
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