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1. Meddelelser fra formanden, sagsnr. 10/1350
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé
Orientering om nyansatte i Danske Regioner
Jacob Winther, kommunikationschef
Heidi Forberg, leder af sekretariatet for Danske Regioners Sundheds-ItOrganisation
Danske Regioners budget 2011
Ved bortfald af Momsfondsbevillingen vil det være nødvendigt at beskære
foreningens budget med 6 - 7 millioner kroner.
Møde med Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen
Formanden orienterede om møde med videnskabsministeren den 6. august
2010.
Møde med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder
Jens Stenbæk orienterede i sin egenskab af formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn fra møde hos Bertel Haarder den 10. august 2010.
Møde den 10. september 2010 i Danske Regioners bestyrelse
Bestyrelsesmødet den 10. september varer fra kl. 11.00 til kl. 15.00. På mødet
behandles en kort ordinær dagsorden. Efter frokost vil bestyrelsen blive præsenteret for den medieanalyse og interessentanalyse, som firmaet Goll og Kristiansen har foretaget vedrørende Danske Regioner.
Benchmark af regionernes ledelse og administration
Rigsrevisionen har orienteret Danske Regioner om, at Statsrevisorerne har
bedt om en benchmark af regionernes ledelse og administration. I den forbindelse har Rigsrevisionen spurgt Danske Regioner, om foreningen vil påtage
sig opgaven. Opgaven forankres i regionsdirektørkredsen, og bestyrelsen holdes orienteret om analysen.
Retspsykiatri
Danske Regioner har modtaget rapporten ”Klienter idømt en psykiatrisk særforanstaltning – samarbejdet mellem kriminalforsorgen i Frihed og psykiatrien”. Rapporten er udarbejdet af Direktoratet for kriminalforsorgen, og vil bli-
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ve offentliggjort af justitsministeriet den 8. september. Rapporten behandler to
emner:
Samarbejdet mellem kriminalforsorgen og psykiatrien, og
behandlingen af psykisk syge kriminelle.
Rapporten konkluderer overordnet, at kriminalforsorgen oplever et meget
mangelfuldt samarbejde med psykiatrien. Undersøgelsen viser også, at der er
forskelle mellem regionerne i diagnostik og behandlingen af psykisk syge.
Samarbejdet om behandling af de psykisk syge kriminelle tages med i det foreslåede udvalgsarbejde.
Foreningsejede specialsygehuse – offentliggørelse af rapport
De seneste dage har der været en del presse omkring regionernes anvendelse
af de foreningsejede specialsygehuse omfattet af § 79 i sundhedsloven. Vinklen har handlet om, hvorfor regionerne ikke anvender den ledige kapacitet på
specialsygehusene set i lyset af stor efterspørgsel fra patienterne.
I efteråret 2009 nedsatte sundhedsministeren en arbejdsgruppe, der skulle beskrive tilbuddene på en række af specialsygehusene og vurdere, hvordan de
mest hensigtsmæssigt kan indpasses i den nuværende organisering i sundhedsvæsenet. Danske Regioner var sammen med KL og Sundhedsstyrelsen en
del af arbejdsgruppen. Rapporten lå færdig fra arbejdsgruppen i december
2009. Siden har rapporten ligget til endelig behandling i Sundhedsministeriet.
I går offentliggjorde Sundhedsministeriet rapporten. Den peger på et fortsat
regionalt ansvar, men også en ”normalisering” af specialsygehusene. De skal
leve op til gældende krav om registrering til Landspatientregistret, målrettet
anvende takstsystemet og agere i henhold til sundhedsaftalerne. Desuden anbefaler rapporten, at specialsygehusene knyttes tæt til regionernes specialafdelinger bl.a. i forhold til at udvikle visitationsretningslinjer, så målgruppen afgrænses, og det sikres, at patienter med størst behov modtager det intensive
tilbud på specialsygehuset.
Rapporten bør indgå i kulegravningen af området.
Rapporten blev uddelt til bestyrelsen.
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2. Godkendelse af åbent referat af møde 17-06-2010 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 10/1350
Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé
3. Dagsordener til Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 09/1757
Bestyrelsen godkendte,
− at åbne dagsordener frit kan udleveres og drøftes med personer uden
for bestyrelsen,
− at lukkede dagsordener hverken før eller efter bestyrelsesmøderne må
udleveres eller drøftes med personer uden for bestyrelsen,
− at papirversionerne af hhv. den åbne og den lukkede dagsorden trykkes og hæftes hver for sig,
− at de elektroniske versioner af hhv. den åbne og den lukkede dagsorden udsendes i hver sin e-mail, samt
− at åbnedagsordener inklusive sagsfremstillinger offentliggøres på
Danske Regioners hjemmeside dagen før bestyrelsesmøderne.

Resumé
Der er udarbejdet et forslag til retningslinjer for håndtering af dagsordener for
bestyrelsens møder. Retningslinjerne afspejler, at Danske Regioner både er
en del af det demokratiske velfærdssamfund og en interesseorganisation, hvorfor bestyrelsens arbejde som oftest kan gøres offentligt tilgængeligt, mens det
i nogle tilfælde vil være fortroligt. I praksis betyder det, at bestyrelsesdagsordenen opdeles i en åben og en lukket del, som håndteres på forskellig vis.
4. Deltagelse i UCLG´s Verdenskongres, Mexico City, sagsnr. 09/1798
Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at Knud Andersen repræsenterer
Danske Regioner.

Resumé
Verdensorganisationen for kommuner og regioner, United Council of Local
Government (UCLG) afholder sin 3. verdenskongres den 16.-20. november
2010 i Mexico City.
Danske Regioner er medlem af UCLG.
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5. Psykiatripolitisk udspil fra Lægeforeningen, sagsnr. 10/1061
Bestyrelsen besluttede,
− at Danske Regioner kvitterer for Lægeforeningens udspil og samtidig
noterer sig, at Lægeforeningen på mange punkter er enig med visionerne i regionernes udspil En psykiatri i verdensklasse,
− at Danske Regioner - ikke mindst i lyset af prognoserne for antallet af
læger i psykiatrien 10-15 år frem - understreger behovet for at opkvalificere alle medarbejdergrupper i psykiatrien og dermed understøtte
den flerfaglige tilgang til behandling og opgaveløsning, der allerede
idag kendetegner psykiatrien, samt
− at Danske Regioner imidlertid gerne ser et samarbejde med Lægeforeningen om rekruttering og fastholdelse af læger i psykiatrien.

Resumé
Lægeforeningen har fremlagt sin psykiatripolitik.
Med udspillet efterlyser Lægeforeningen politisk vilje til at sikre psykiatriske
patienter den nødvendige lægelige behandling, ordentlige fysiske rammer og
et permanent økonomisk løft.

6. Udvalg om udviklingen af retspsykiatrien, sagsnr. 07/2078
Bestyrelsen besluttede,
– at Danske Regioner tager initiativ til et møde med justitsministeren og
indenrigs- og sundhedsministeren om rapporten fra kriminalforsorgen
forud for udvalgsarbejdet
− at der nedsættes et udvalg med inddragelse af relevante parter til at
kulegrave udviklingen og udfordringerne i retspsykiatrien,
− at der afsættes 300.000 kr. fra bestyrelsespuljen til udvalgets arbejde –
herunder ekstern indhentning af udenlandske erfaringer, samt
− at notatet "Redegørelse for sikkerheden i regionernes retspsykiatri, april/maj 2010” sendes til regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Folketingets Sundhedsudvalg, Folketingets
Retsudvalg og andre relevante aktører.
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Resumé
En række flugter hen over sommeren 2010 har aktualiseret problemstillingen
indenfor retspsykiatrien.
I regionerne vurderes det, at den ændrede patientsammensætning med flere
hårdkogte kriminelle på afdelingerne skaber store udfordringer - både for den
behandlingsmæssige indsats og for det omkringliggende samfund, når hændelser som flugter finder sted.
På denne baggrund har regionerne iværksat forskellige initiativer. Senest har
Danske Regioner i foråret 2010 anmodet regionerne om at gennemføre et sikkerhedstjek indeholdende bl.a. tekniske, fysiske, proceduremæssige forhold.
Det foreslås at nedsætte et udvalg til at kulegrave retspsykiatrien.
7. Aftale om 330 ekstra praktikpladser i regionerne i 2010, sagsnr.
09/2464
Bestyrelsen drøftede sagen.

Resumé
Undervisningsministeriet har over for Danske Regioner udtrykt bekymring
for, om regionerne kan leve op til aftalen om flere praktikpladser i
2010. Regionerne mangler, ifølge ministeriet, at melde 288 praktikpladser ind
til SOSU-skolerne. Hvis skolerne på grund af sen indmelding fra regionerne ikke når at oprette det aftalte antal praktikpladser, vil ministeriet ikke betragte aftalen som efterlevet fra regionernes side.
Ministeriets seneste opgørelse af de øvrige erhvervsuddannelser viser et fald i
antallet af indgåede praktikpladsaftaler sammenlignet med samme opgørelsesperiode sidste år. Skal regionerne efterleve aftalen om 330 ekstra praktikpladsaftaler må der derfor indgås ekstraordinært mange aftaler i efteråret
2010.
Regionerne hæfter i aftalen om flere praktikpladser solidarisk.
Hvis regionerne ikke samlet lever op til aftalen om flere praktikpladser samt
dimensioneringen på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen og pædagogisk
assistentuddannelse for 2010, trækkes alle regioner over bloktilskuddet.
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8. EU-prioriteringer for Danske Regioner 2010, sagsnr. 10/864
Bestyrelsen godkendte EU-prioriteringerne og gav tilsagn om muligheden for
at tage andre initiativer uden for Kommissionens arbejdsprogram.

Resumé
Ud fra Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2010 har fagkontorerne i
samarbejde med Bruxelles-kontoret udvalgt en række EU-initiativer, som er
relevante for og understøtter Danske Regioners arbejde. Initiativerne omfatter
bl.a. pension og arbejdstid, hvor det forventes, at der vil være udsigt til nye
lovgivningsmæssige initiativer, som kan have konsekvenser for regionerne
som arbejdsgivere. Relancering af det indre marked vil rumme en række initiativer bl.a. indenfor vandrende arbejdskraft, udbudsregler og den fri udveksling af tjenesteydelser. De offentlig indkøbs- og udbudsregler skal under revision og forenkles. Indenfor sundhed og medicin kommer Kommissionen med
initiativer om eSundhed og regler om prisfastsættelse af medicin og handlen
med medicinsk udstyr. Endelig forventes forhandlinger om EU’s budget for
2014-2020 at åbne op for diskussioner af bl.a. støtten fra EU til de regionale
vækstfora og landdistriktsudviklingen.

9. Europa 2020, sagsnr. 09/1412
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner i den videre proces arbejder for,
1. at regionerne involveres, når de nationale mål skal fastsættes og for
2. at synliggøre, hvordan regionerne kan bidrage til at indfri målene i Europa
2020-strategien bl.a. gennem de regionale erhvervsudviklingsstrategier og
de regionale udviklingsplaner. Dette gælder særligt vedrørende
• uddannelse til alle unge,
• effektiv anvendelse af energiressourcer og udvikling af grønne teknologier
• fokus på videninstitutionernes evne til at omsætte forskning og viden
til innovation og vækstskabelse i virksomhederne samt
• at sekretariatet udarbejder et oplæg til, hvorledes regionerne kan bidrag til indholdet.
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Resumé
Regionerne spiller en vigtig rolle, når Europas nye strategi for vækst og beskæftigelse (Europa 2020) skal føres ud i livet. Under overskriften intelligent,
bæredygtig og inklusiv vækst gemmer sig en strategi, der skal sikre Europa en
fortsat høj beskæftigelse, bedre betingelser for forskning, udvikling og innovation, øge vedvarende energikilders andel af energiforbruget og energieffektiviteten, forbedre uddannelsesniveauet og mindske frafald fra uddannelserne
samt endelig fremme social inklusion navnlig gennem reduktion af fattigdom.
Regionerne kan yde væsentlige bidrag til, at Danmark kan leve op til Europa
2020 strategien - bl.a. gennem de regionale erhvervsudviklingsstrategier og de
regionale udviklingsplaner. Derfor bør regionerne også spille en reel rolle, når
staten opstiller de mere præcise nationale mål. Danske Regioner har peget på,
at Den danske vækstmodel er et godt redskab til at understøtte strategien.
10. Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde - regional status, sagsnr.
10/299
Bestyrelsen drøftede udkastet til pjecen. Pjecen sendes til kommentering til
regionerne med deadline kl. 18.00, og der arbejdes videre med de påpegede
udfordringer.

Resumé
Regionerne og de regionale vækstfora har iværksat en række initiativer for at
fremme arbejdet med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Formålet
med de regionale initiativer er både at bidrage til erhvervsmæssig vækst og
udvikling i regionen og at bidrage til mere innovation på regionens hospitaler.
Innovationen skal bidrage til bedre patientbehandling og frigøre arbejdskraftressourcer.
Danske Regioner har udarbejdet en aktuel statusbeskrivelse, der beskriver de
regionale indsatser og udfordringer.
Med henblik på at formidle regionernes indsats og kortlægge de udfordringer,
der skal arbejdes videre med, er der desuden udarbejdet udkast til en pjece. De
skitserede udfordringer er inspireret af de foreløbige drøftelser i udvalget for
Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde og drejer sig om offentlig-privat
innovationssamarbejde (OPI), sikring af hurtigere implementering og udbredelse, mål og retning for indsatsen, herunder ledelsesmæssig prioritering samt
finansiering af indsatsen.
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11. Monitorering af genoptræningsområdet, sagsnr. 10/516
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad Sundhedsudvalget om at
følge området.

Resumé
Bestyrelsen har på et møde i foråret efterspurgt oplysninger om antal genoptræningsplaner. Siden Strukturreformen har Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner monitoreret genoptræningsområdet med henblik
på at følge udviklingen i genoptræningsomfanget og andelen af specialiseret
genoptræning. Data på genoptræningsområdet offentliggøres hvert kvartal via
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
12. OECD-review af digitaliseringen i Danmark, sagsnr. 09/2054
Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende OECD-reviewet af digitaliseringen i
Danmark til efterretning.

Resumé
OECD offentliggjorde i maj et review af den offentlige digitalisering i Danmark. I reviewet anbefaler OECD bl.a., at der sikres en bred fælles national
vision, som efterleves i den konkrete udførelse af offentlige projekter, at den
overordnede styring styrkes samt at borgernes og virksomhedernes engagement styrkes.
13. Næste møde, sagsnr. 10/1350
Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes fredag den 10-09-2010 kl. 11.00
til 15.00.

Resumé
14. Eventuelt, sagsnr. 10/1350
Bestyrelsen bad om, at cykelstativerne bliver gjort mere tilgængelige.

Resumé
-

