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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/916
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Resumé
Trepartsforhandlinger
Der blev orienteret om de igangværende forhandlinger.
Kommissoriet blev omdelt.
Suppleant for Bent Hansen
Anders Kühnau (S), regionsrådsmedlem Region Midtjylland og næstformand i
Danske Regioners Løn- og Personalepolitiske Udvalg deltager i Danske Regioners bestyrelsesmøder som suppleant for Bent Hansen, mens Bent Hansen er
sygemeldt.
2. Godkendelse af åbent referat af møde 11-05-2012 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 12/916
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. Honorering af hverv på praksisområdet, sagsnr. 12/354
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioners ”Regler for ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske
Regioners bestyrelse og udvalg samt andre regionsrådsmedlemmer, som af
bestyrelsen vælges til at bestride hverv for Danske Regioner”, udvides til at
omfatte regionsrådsmedlemmer, der er udpeget af RLTN.

Resumé
De af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) udpegede medlemmer af
Landssamarbejdsudvalg og bestyrelse af fonde på praksisområdet har hidtil
ikke modtaget særskilt vederlæggelse (formandshonorar, mødediæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste) for deres medlemskab af disse.
Medlemskab af Landssamarbejdsudvalgene og fondsbestyrelserne er forbundet med et betydeligt forberedelsesarbejde, og det er af flere opfattet som urimeligt, at man ikke kan få mødediæter og erstatning for tabt arbejdsfortjene-
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ste. I den anledning må det overvejes om Danske Regioners regler for mødediæter mv. skal udvides til at omfatte disse hverv. Det vil efter nugældende
regler betyde, at de kan få mødediæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Det er svært at vurdere Danske Regioners merudgift. Ved fuld mødedeltagelse
anslås udgiften til 35.000 kr.
Der ydes ikke vederlag til formænd for fondsbestyrelser. Det skal i givet fald
aftales med overenskomstparten.
4. Aftale om oprettelse af flere praktikpladser i regionerne 2012, sagsnr.
09/2464
Bestyrelsen besluttede, at Danske Regioner skal indgå en aftale om praktikpladser for 2012, at der i den forbindelse skal rejses krav om økonomisk kompensation for indgåelsen af de ekstra praktikpladser, og at Danske Regioner i
forbindelse med en eventuel indgåelse af en aftale skal rejse modkrav i form
af øget fleksibilitet i social- og sundhedsassistentuddannelsens praktikdel.
Resumé
Regeringen ønsker at indgå en ny aftale om flere praktikaftaler for 2012 med
Danske Regioner. Ministeriet for Børn og Undervisning har udarbejdet et udkast til en aftale om flere praktikpladser i 2012. Aftaleudkastet indebærer, at
regionerne – som i 2011 – skal oprette 390 ekstra praktikpladser i 2012, set i
forhold til niveauet i 2009. Desuden videreføres præmie- og bonusordningen
under Arbejdsgivernes elevrefusion (AER). For at finansiere præmie- og bonusordningen er AER-arbejdsgiverbidraget blevet midlertidigt forhøjet gennem en AER-lovændring. I modsætning til de foregående års praktikaftaler,
indeholder aftaleudkastet for 2012 ikke en egentlig sanktionsmodel i tilfælde
af, at regionerne ikke får oprettet de aftalte ekstra praktikpladser. Danske Regioner har på sekretariatsplan haft en indledende drøftelse med ministeriet om
en eventuel ny aftale. I den forbindelse har sekretariatet rejst spørgsmålet om
en mere fleksibel tilrettelæggelse af den somatiske praktik på social- og sundhedsassistentuddannelsen som et muligt modkrav for indgåelsen af en ny
praktikaftale.
5. Kvalitetsstrategi på praksisområdet, sagsnr. 10/229
Bestyrelsen godkendte kvalitetsstrategien for praksisområdet.
Resumé
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Regionerne har udarbejdet en fælles kvalitetsstrategi for praksisområdet. Der
er behov for en sådan samlet og fælles strategi for at få fokus på kvalitet
blandt alle behandlere på praksisområdet for at løfte regionernes ansvar på
området og for at få praksisområdet med på kvalitetsdagsordenen og integreret
i Den Danske Kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet.
Kvalitetsstrategien hedder ”Kvalitet i praksis – regionernes strategi for målrettet og systematisk kvalitetsudvikling på praksisområdet”. Den har været i høring i regionerne.
Et af strategiens målsætninger er at skabe et nyt, tæt samarbejde mellem regionerne på dette område. På den baggrund realiseres målene på fagområderne
via samarbejde med de faglige organisationer og inden for den økonomiske
rammer som aftales i de respektive overenskomster.
6. Høringssvar vedr. ændring af sundhedsloven, sagsnr. 12/662
Bestyrelsen godkendte høringssvaret med et supplement, der gør opmærksom
på en formuleringsmæssig fejl omkring aldersgrænsen, og peger på den etiske
problemstilling omkring forældrenes retstilling i forhold til forslaget om at
begrænse forældreindehavernes adgang til aktindsigt, når det er nødvendigt af
hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser
samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.
Resumé
Regeringen har fremsat forslag om ændringer i sundhedsloven på tre områder:
Det første forslag omhandler at kunne begrænse forældremyndighedsindehaverens aktindsigt i barnets patientjournal, hvor man fx mistænker forældre for
at have begået incest. Ved at begrænse aktindsigten i sådanne sager muliggør
man effektiv efterforskning eller strafferetlig forfølgning af forældrene. Det
andet forslag omhandler levende donorers samtykke til donation, hvor formålet er at tydeliggøre retspraksis vedr. donation fra mindreårige i sundhedsloven. Formålet er desuden at skabe hjemmel for udtagning af gendanneligt væv
(fx knoglemarv) fra personer fra 18 år, der mangler evnen til at kunne give
samtykke til donation. Det sidste forslag omhandler sterilisation, hvor formålet er at nedsætte aldersgrænsen for sterilisation fra 25 år til 18 år.
7. Høringssvar vedr. ændring af lov om røgfri miljøer, sagsnr. 08/2730
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
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Resumé
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udsendt høring om forslag til lov
om ændring af lov om røgfrie miljøer.
Forslaget peger bl.a. på, at der indføres totalt rygeforbud indendørs og udendørs på institutioner, skoler, ungdomsuddannelser m.v., som fortrinsvis optager børn og unge under 18 år.
Danske Regioner anerkender i høringssvaret formålet med lovændringen og
peger på, at det i forhold til indsatser er vigtigt at have fokus på at beskytte
børn og unge bedst muligt.
8. Redegørelse om sammenhæng i det videregående uddannelsessystem,
sagsnr. 12/864
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Poul Müller og Per Tærsbøl bemærkede, at afskaffelse af supplering som adgangsbetingelse til kandidatuddannelse er betænkelig, da man risikerer en
sænkelse af det faglige niveau.
Resumé
Regeringen har offentliggjort en redegørelse om sammenhæng i de videregående uddannelser. I redegørelsen præsenteres en række initiativer, der skal
medvirke til at ressourcerne i uddannelsessystemet udnyttes bedre, nedbringe
blindgyder og skabe mere kvalitet. Desuden igangsættes et omfattende lovarbejde, der skal bakke op om anbefalingerne og analyserne i redegørelsen.
I februar offentliggjorde Danske Regioner et uddannelsespolitisk udspil Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser, og mange af initiativerne i redegørelsen
matcher Danske Regioners ønsker til et mere fleksibelt uddannelsessystem.
Alt i alt vurderes det at være positivt, at der igangsættes nye initiativer for de
videregående uddannelser.
9. Generelle orienteringer, sagsnr. 12/916
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Udgivelse af ledelsesantologien ”Sund ledelse”, tfr, sag nr. 09/2256.
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10. Næste møde, sagsnr. 12/916
Bestyrelsen besluttede, at næste ordinære bestyrelsesmøde holdes i forbindelse med Folkemødet på Bornholm og finder sted torsdag den 14. juni kl. 13.00
til 15.00 på Det Gamle Posthus, Kirkegade 8, 3770 Allinge. Der er frokost fra
kl. 12.00.
Afbud fra Birgitte Kjøller Pedersen.
Resumé
11. Eventuelt, sagsnr. 12/916
Resumé
.-

