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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/1154
Forventet regnskab 2012 – anden kvartalsopfølgning
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 2. kvartal 2012 blev omdelt.

Resumé
2. Åbent referat af møde 14-06-2012 i Danske Regioners bestyrelse,
sagsnr. 12/1154
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. Evaluering af Folkemødet 2012, sagsnr. 11/1157
Bestyrelsen drøftede dette års erfaringer på Folkemødet, og tog den overordnede evaluering til efterretning.
Bestyrelsen besluttede, at den vil afholde et bestyrelsesmøde og den årlige bestyrelsesmiddag med ledsager i forbindelse med Folkemødet 2013 og dermed
aflyse det ordinære bestyrelsesmøde den 28. juni 2013.
Resumé
”Folkemødet er allerede en tradition”. Det sagde Bornholms borgmester Winni Grosbøll i sin afslutningstale. Men hvordan regionerne skal deltage, det kan
varieres. I år var strategien aktiv deltagelse i en række arrangementer, synlighed i form af eget telt på Cirkuspladsen, Demokratiavisen og en særlig hjemmeside, hvor man kunne følge med i de regionale aktiviteter. Hvordan fungerede det, og hvad bør eventuelt tænkes ind fremover?
4. Udpegning til Europarådets kongres af lokale og regionale myndigheder, sagsnr. 12/1434
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioners delegation i Kommunalkongressen videreføres uændret.
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Resumé
Den danske delegation til Europarådets kongres af lokale og regionale myndigheder (Kommunalkongressen) skal fornyes for perioden oktober 2012 til
oktober 2016. Medlemskabet af Kommunalkongressen indgår i Danske Regioners samlede konstitueringsaftale.
5. Dispensationsadgang til regionsrådenes nedsættelse af stående udvalg,
sagsnr. 12/622
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget forslag om ændring af regionsloven. Ved ændringen indføres der i lovens § 36, stk. 2, at økonomi- og indenrigsministeren kan godkende, at regionsrådet etablerer et såkaldt udvalgsstyre.
6. Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling, sagsnr. 11/2169
Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar, der med de på mødet anførte
forslag til rettelser fremsendes til ministeriet.
Poul Müller og Per Tærsbøl anførte, at de er imod en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg.

Resumé
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremsendt udkast til forslag om
ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for
sundhedsvæsenet. Med ændringen indføres en ny rettighed for patienterne,
som fremover enten skal være udredt eller som minimum have en plan for videre udredning inden for 30 dage. Der indføres desuden en ret til behandling
inden for enten 30 eller 60 dage beroende på, om der vurderes at være tale om
alvorlig eller mindre alvorlig sygdom. Der er udarbejdet udkast til høringssvar, som bl.a. peger på behovet for præciseringer på flere områder.
7. Høringssvar vedr. EU-forslag til generel forordning om databeskyttelse, sagsnr. 12/998
Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedr. EU-forslag til generel forordning
om databeskyttelse.
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Resumé
Justitsministeriet har sendt et EU-forslag til en forordning om beskyttelse af
personoplysninger i høring. Med forslaget ønsker Kommissionen en ensretning og opstramning i EU af de nuværende regler vedrørende behandling af
personoplysninger.
Danske Regioner anerkender i høringssvaret et behov for mere ensartede regler omkring personoplysninger i EU, men påpeger samtidig, at forslaget synes
at besværliggøre behandlingen af personoplysninger yderligere. Konsekvenserne af forordningen ift. bl.a. sundhedslovens regler fremgår ikke klart. Derfor efterlyser Danske Regioner i høringssvaret en afklaring af forslagets retlige, økonomiske og praktiske konsekvenser.
8. Høringssvar vedr. ændrede svangreanbefalinger, sagsnr. 11/1565
Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedr. ændrede anbefalinger for svangreomsorgen.
Resumé
Danske Regioner har modtaget ændrede anbefalinger for svangreomsorgen i
høring fra Sundhedsstyrelsen. Ændringerne vedrører de første to uger efter
fødslen.
Styrelsen har revideret anbefalingerne i erkendelse af, at de ikke til fulde blev
efterlevet. Der er bl.a. anbefalet færre hjemmebesøg til kvinder, der har født
ambulant, opstillet forudsætning, der skal være opfyldt inden hjemsendelse og
indført en efterfødselsplan.
Hælblodprøve og hørescreening af nyfødte forbliver en regional opgave af
hensyn til patientsikkerheden. KL og DSR har argumenteret for, at sundhedsplejerskerne skulle overtage opgaverne for at reducere antallet af genindlæggelser af nyfødte.
I høringssvaret er Danske Regioner positiv overfor de nye anbefalinger.
9. Høringssvar vedr. afskaffelse af regionale udbudsstrategier, sagsnr.
12/1435
Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar.

Side 5

Resumé
Danske Regioner har den 6. juli 2012 modtaget høring over udkast til lov om
ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. Ændringen omhandler afskaffelse af kommunernes kvalitetskontrakter samt kommunale og
regionale udbudsstrategier.
Danske Regioner har som udgangspunkt en positiv holdning til konkurrenceudsættelse gennem udbud og anvendelsen af private leverandører. Danske Regioner finder det dog ikke nødvendigt at man fra centralt hold definerer hvad
den enkelte regions strategi på udbudsområdet skal indeholde og hilser derfor
ændringen velkommen.
10. Reform af førtidspensions- og fleksjobordningen, sagsnr. 10/2312
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regeringen gennemfører pr. 1. januar 2013 en reform af førtidspensions- og
fleksjobordningen, der betyder, at personer under 40 år fremover ikke kan få
førtidspension, men i stedet skal tilbydes et ressourceforløb. Alle kommuner
skal i den forbindelse oprette rehabiliteringsteam, hvor regionerne skal repræsenteres i form af en sundhedskoordinationsfunktion, der giver en entydig og
koordineret adgang til rådgivning og vurdering i det regionale sundhedsvæsen.
11. Nye anbefalinger for samarbejdet med Epilepsihospitalet, sagsnr.
12/1287
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
To nye rapporter kommer med anbefalinger til det fremtidige samarbejde mellem regionerne og Epilepsihospitalet. Den ene rapport kommer med sundhedsfaglige anbefalinger. Disse beskriver, hvilke behandlinger Epilepsihospitalet
skal prioritere og kan varetage i fremtiden. Den anden rapport har fokus på
økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet. Sekretariatet vurderer, at
anbefalingerne udgør et velegnet udgangspunkt for samarbejdet mellem regionerne og Epilepsihospitalet.
12. Revidering af EU´s udbudsregler - fælles holdning med KL, sagsnr.
11/1207
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Side 6

Resumé
EU’s udbudsdirektiv er implementeret i dansk lov og gælder for udbud af varer og tjenesteydelser over en tærskelværdi på ca. 1,4 millioner kroner. EUKommissionen fremlagde i midten af december 2012 deres forslag til en revidering af udbudsreglerne. Danske Regioners bestyrelse vedtog allerede den
23. juni 2011 en fælles holdning til en kommende revidering. Efterfølgende
har sekretariatet gennemført en omfattende indsats med henblik på at påvirke
processen. Sekretariatet har nu udarbejdet at fælles notat med KL, der blandt
andet skal bidrage til formuleringen af en officiel dansk holdning til de igangværende forhandlinger.
13. Indikatorer for regionernes konkurrenceudsættelse, sagsnr. 08/3500
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regionernes brug af konkurrenceudsættelse af de regionale opgaver i 2011
svarer til brugen i 2010. Det viser nogle indikatorer opgjort ud fra regionernes
regnskaber.
Andelen af regionernes driftsudgifter, der går til køb af tjenesteydelser hos
private leverandører, kan opgøres på to måder afhængigt af om praksissektoren tælles med eller ej. Såfremt praksissektoren tælles med er andelen 36,6
procent. Såfremt den ikke tælles med er andelen 20,9 procent.
14. Status over Patientforsikringens behandling af erstatningssager i forbindelse med metal-mod-metal-hofteproteser, sagsnr. 12/478
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Patientforsikringen har per 3. august 2012 modtaget 195 anmeldelser fra patienter, der har fået indopereret en metal-mod-metal-hofteprotese. Der er på nuværende tidspunkt udbetalt i alt ca. 4,2 millioner kroner i erstatning, og for de
sager, der allerede er afgjort, ligger anerkendelsesprocenten langt over den
generelle anerkendelsesprocent.
15. Generelle orienteringer, sagsnr. 12/1154
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Birgitte Kjøller anførte, at en omstilling til en højere grad af økologi ikke
nødvendigvis betyder større udgifter til området, hvis dette sker som følge af
en økologisk omstilling.
Resumé
Økologisk Handlingsplan 2020, jpb, sag nr. 11/2242

16. Næste møde, sagsnr. 12/1154
Bestyrelsen besluttede, at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes
fredag den 28. september 2012 kl. 10.30.
Resumé
17. Eventuelt, sagsnr. 12/1154
Resumé
-

