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Annette BudtzJørgensen
Tel.: 3529 8263
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Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag
den 11-05-2012 kl. 10:30

Deltagere:

Carl Holst, Ulla Astman, Steen Bach Nielsen, Vibeke Storm
Rasmussen, Poul Erik Svendsen, Henrik Thorup, Per Tærsbøl, Thor Buch Grønlykke, Poul Müller, Anne V. Kristensen, Bente Lauridsen, Knud Andersen, Jens Stenbæk (til kl.
13.30/pkt. 4), Flemming Stenild, Birgitte Kjøller Pedersen

Afbud:

Bent Hansen, Birgitte Josefsen

Deltagere fra Adam Wolf, Lone Christiansen, Gitte Bengtsson, Signe
sekretariatet: Friberg Nielsen , Kristian Heunicke, Jacob Winther, Katrine
Tang (referent)
Bo Johansen, Helle Ulrichsen, Jens Andersen, Mikkel
Regionsdirektørerne: Hemmingsen og Per Christiansen
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1.
Formandens meddelelser, sagsnr. 12/766
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Resumé
Dialogmøde med social- og handicapordførerne torsdag den 26. april
2012
Næstformanden orienterede om mødet.
Benchmarking af regionernes administration mv.
En orientering om opdateringen af benchmarkinganalysen af regionernes administration m.v. var omdelt.
Økonomiforhandlingerne
Der ligger endnu ingen tidsplan, men perioden 6.-10. juni reserveres.
Akutudvalget
Lone Christiansen orienterede om akutudvalgets arbejde.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 30-03-2012 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 12/766
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3.
Mødekalender 2013 for Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 12/766
Bestyrelsen godkendte mødekalender for 2013.
Resumé
Nedenfor følger mødekalender 2013 for Danske Regioners bestyrelse. Møderne afholdes fra kl. 10.30 til kl. 14.00.
Fredag den 1. februar
Fredag den 8. marts
Fredag den 5. april
Onsdag den 17. april (generalforsamling 2013)
Fredag den 17. maj
Fredag den 7. juni
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Fredag den 28. juni
Fredag den 30. august
Fredag den 27. september
Fredag den 1. november
Fredag den 6. december
4.
Evaluering af generalforsamling 2012, sagsnr. 11/1911
Bestyrelsen tog evalueringen af generalforsamlingens planlægning og afvikling til efterretning.

Resumé
Danske Regioners generalforsamling blev afholdt på Nyborg Strand torsdag
den 12. april med 378 tilmeldte bestående af regionsrådspolitikere, gæster,
journalister og sekretariatsansatte. Efterfølgende er der samlet indtryk og input
fra flere grupper, bl.a. sekretariatscheferne i regionerne.
Arrangementet var overordnet set en succes med mange gæster, smidig afvikling og god pressedækning. Mindre justeringer vil blive rettet til næste år.
5. Folkemødet 2012, sagsnr. 11/1157
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Folkemødet 2012 ser allerede nu ud til at slå sin egen rekord deltagermæssigt.
Over 200 folkevalgte politikere har meldt deres ankomst, og hertil kommer en
lang række foreninger.
Regionernes fælles aktiviteter er ved at være på plads. Via foreningen vil regionale politikere deltage i over 25 forskellige arrangementer. De sidste detaljer falder på plads senest den 1. maj, hvor der er deadline for tilmelding til
programmet. På Cirkuspladsen vil Danske Regioners telt give mulighed for et
samlingssted undervejs. Ligesom til Generalformsalingen bliver der lavet en
særlig folkemødehjemmeside, hvor alle kan følge regionernes aktiviteter på
Folkemødet. Også dem der ikke har mulighed for at være til stede.
En liste over arrangementer med deltagelse af regionale politikere vil være tilgængelig på mødet.
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6. Regeringens udspil om ny udrednings- og behandlingsgaranti, sagsnr.
11/2169
Bestyrelsen drøftede regeringens udspil om ny udrednings- og behandlingsgaranti.

Resumé
Regeringen har meldt ud, at den vil indføre en ny udrednings- og behandlingsgaranti. Patienterne vil få en ret til at blive udredt inden for 4 uger. I de
tilfælde, hvor det ikke er muligt at stille en diagnose inden for de 4 uger skal
patienten have en plan for det videre udredningsforløb. Der indføres desuden
en differentieret behandlingsgaranti, sådan at patienter med alvorlige sygdomme skal behandles indenfor 4 uger og patienter med mindre alvorlige
sygdomme skal behandles inden for 8 uger. Den nye udrednings- og behandlingsgaranti skal omfatte både somatiske og psykiatriske patienter. Regeringen
har lagt op til nærmere dialog med Danske Regioner om indfasning af modellen, herunder at modellen drøftes ved de kommende økonomiforhandlinger.
7. Ansøgning til Danske Regioner om støtte til sommerskole om patientsikkerhed, sagsnr. 01/3293, j.nr. 110
Bestyrelsen godkendte at støtte afholdelse af en Nordisk Summer School om
Patientsikkerhed, og at der bevilges 112.400 kr. af bestyrelsens pulje til formålet.

Resumé
Aalborg Universitet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed arrangerer i august
2012 en sommerskole om patientsikkerhed for nordiske studerende på medicinstudiet, sygeplejeskolen og samfundsvidenskab. Formålet er at give de studerende en forståelse for de udfordringer og opgaver med patientsikkerhed,
som er fælles for de nordiske sundhedsvæsner.
Budgettet for sommerskolen er på 306.000 kroner. Der er opnået delvis finansiering af projektet gennem egenbetaling fra de studerende, bidrag fra Aalborg
Universitet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed selv. Der er fortsat et finansieringsbehov på 112.400 kroner.
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Selskabet søger Danske Regioner om støtte til projektet. Projektet kan finansieres med et bidrag fra bestyrelsens pulje.
8. Høringssvar vedr. budgetloven, sagsnr. 11/1005
Bestyrelsen godkendte høringssvaret, dog med de faldne bemærkninger omkring økonomiforhandlingerne.

Resumé
Danske Regioner har den 12. april 2012 indsendt et samlet hørringssvar med
forbehold for godkendelse i Danske Regioners bestyrelse vedr. lovforslag om
budgetlov, forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering samt
forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd.

9. Høringssvar vedr. forslag til lov om frikommunerne, sagsnr. 12/819
Bestyrelsen godkendte høringssvaret. Bestyrelsen bemærkede, at det forudsættes, at frikommuneforsøgene er omkostningsneutrale, og at initiativer, der
relaterer sig til regionernes opgaver, iværksættes med inddragelse af den pågældende region.
Resumé
Danske Regioner har indsendt et høringssvar til lovforslag om en teknisk udmøntning af hjemmelgrundlaget for frikommuneforsøg. Det er afgivet med
forbehold for den politiske behandling i Danske Regioner.
10. Høringssvar vedr. ældrekommissionernes rapport, sagsnr. 12/332
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé
Danske Regioner har fået Ældrekommissionernes rapport: ”Livskvalitet og
selvbestemmelse på plejehjem” i høring. Rapporten indeholder en lang række
anbefalinger til plejehjem og ældreboliger, herunder en række sundhedsfaglige anbefalinger. Høringssvaret peger på, at ældre på plejehjem og i ældrebolig
skal have samme sundhedstilbud som alle andre borgere og patienter. Der er
afsat 40 millioner kroner til opfølgning på rapportens anbefalinger.
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11. Høringssvar vedr. digitaliseringslov, sagsnr. 10/2237
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé
Danske Regioner har modtaget to lovforslag vedr. digital post og selvbetjening via internettet. Lovene stiller bl.a. krav om, at det skal kunne gøres obligatorisk for borgere at modtage deres post fra det offentlige digitalt. Danske
Regioner har afgivet høringssvar med forbehold for politisk behandling.
Der fremhæves i høringssvaret særligt tre forhold: 1) Det skal være muligt for
sygehuse fortsat at sende papirpost, hvis det er nødvendigt af hensyn til behandling af patienten, 2) regionerne støtter, at der laves en plan for hjælp til
borgerne og 3) der tages forbehold for de økonomiske konsekvenser ved lovforslagene.
Der er indhentet høringssvar fra regionerne. Sundhedsudvalget har behandlet
høringssvaret.

12. Regeringens udvalg om psykiatri, sagsnr. 12/718
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Regeringen har nedsat et udvalg, der har fået til opgave at komme med forslag
til, hvordan indsatsen for personer med psykisk sygdom kan tilrettelægges og
gennemføres bedst muligt.
Udvalget er bredt sammensat med repræsentanter for myndigheder, brugere,
pårørende og faglige selskaber.
Arbejdet i udvalget skal afsluttes medio 2013.
13. Om direkte adgang til fysioterapi, sagsnr. 11/329, j.nr. RLTN5540
Sagen blev udsat, da Poul Müller udbad sig yderligere oplysninger.
Resumé
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om direkte adgang til fysioterapi i foråret
2011. Bestyrelsen besluttede at drøfte spørgsmålet igen, når det daværende

Side 7

Indenrigs- og Sundhedsministerium havde offentliggjort deres overvejelser i
forbindelse med et svar til Folketingets Sundhedsudvalg om henvisning til
speciallæge og fysioterapi.
Ministeriet anbefaler i deres analyse, at kravet om henvisning til fysioterapi
fastholdes.

14. Refusion til private ved brug af hjertestartere, sagsnr. 11/1965
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og afventer et forslag om retningslinjer for refusion fra den nedsatte temagruppe.
Resumé
Poul Müller bad på Bestyrelsesmødet den 30. marts 2012 om en status på sagen om betaling i forbindelse med private firmaers tilbud om hjertestartere.
Private ejere af hjertestartede bliver opfordret til at registrere hjertestartere i en
database, så vagtcentralerne kan henvise til dem. Pads(elektroder) på hjertestarterne kan kun bruges én gang. Derfor er der en engangsudgift ved brug.
Det har rejst spørgsmål om betalingsansvaret, når en privat hjertestarter bliver
brugt på vagtcentralens anmodning.
Sagen blev behandlet i sundhedsdirektørkredsen den 16. december 2011, hvor
det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til fælles retningslinjer
for refusion. Opgaven skal løses i en fælles tema-/arbejdsgruppe. Gruppen har
endnu ikke holdt sit første møde.
15. Generelle orienteringer, sagsnr. 12/766
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Ændring af den kommunale og regionale valglov, bis, Sag nr. 12/708
Ændring af lov om Folketingets Ombudsmand, bis, sag nr. 12/703
Reduktion af pladser på de sikrede døgninstitutioner, ans, Sag nr. 07/3848
Redegørelse om jordforurening 2010, le, Sag nr. 10/2407
Udsendelse ”Gal eller normal?”, bih, Sag nr. 11/1290
16. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 12/766
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Europapolitisk panels møde med de danske medlemmer af EuropaParlamentet den 24. april 2012, asa, Sag nr. 11/1015

17. Næste møde, sagsnr. 12/766
Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes fredag den 25. maj 2012 kl.
10.30 i Danske Regioner.
Det ordinære bestyrelsesmøde den 8. juni 2012 aflyses. Der ligger endnu ingen tidsplan for økonomiforhandlingerne, men perioden 6.-10. juni reserveres.
Resumé
18. Eventuelt, sagsnr. 12/766
Resumé
-

