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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/1849
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé
Aftale om akutjob den 24. oktober 2010
Formanden orienterede om forløbet.
Bestyrelsen besluttede at anvende antallet af årsværk i regionerne som grundlag for fordeling i personalerelaterede spørgsmål. De 800 akutjob vil, beregnet
ud fra antal årsværk i regionerne pr. 1. juli 2012, give følgende fordeling:
Region Hovedstaden:
Region Sjælland:
Region Syddanmark:
Region Midtjylland:
Region Nordjylland:

256 akutjob
104 akutjob
168 akutjob
184 akutjob
88 akutjob

Sekretariatet vil i samarbejde med regionsdirektørerne arbejde videre med sagen.
Anlagte retssager af Global Assistance Bulgaria mod Danske Regioner
I sagen om 351 enkeltkrav vedr. borgere, der i perioden 2006-2007 har modtaget behandling fra Global Assistance Bulgaria er der nu indgået forlig. Danske Regioner skal betale 75.000 euro. Den anden sag, der vedrører 179 borgere, der har modtaget behandling i 2008 og frem, kører stadig.
Udbud af administration vedr. den offentlige rejsesygesikring
Udbudsprocessen vedr. valg af leverandør til administration af den offentlige
rejsesygesikring er nu afsluttet. Der indkom to tilbud fra henholdsvis SOS International A/S samt Falck Travelcare. Valget faldt på SOS, der derfor fortsætter med at administrere ordningen fra 1. januar 2013. Kontrakten med SOS
er fastlagt til at løbe i 3 år med mulighed for forlængelse i op til 2x1 år.
Akutlægehelikoptere
Formanden orienterede om, at det efter sidste bestyrelsesmøde er forsøgt at
skabe enighed om et regionalt forslag til konkret placering af helikopterne,
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men dette har ikke kunnet lade sig gøre. Der afventes et udspil i forbindelse
med finanslovsaftalen.
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016
Der er indgået en aftale den 25. oktober 2012. Aftalen blev omdelt.
Notat vedr. annonceringspligten
Som opfølgning på bestyrelsens drøftelse af høringssvar vedr. ændring af tilbudsloven den 28. september 2012 blev omdelt et notat om annonceringspligten for offentlige udbud.
2. Godkendelse af åbent referat af møde 28-09-2012 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 12/1849
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. 1. behandling af Danske Regioners budget 2013, sagsnr. 12/1465
Bestyrelsen besluttede at oversende budgetforslaget til 2. behandling.
Bestyrelsen bad om til 2. behandlingen at få forelagt en opgørelse af personaleressourcer på fagområder samt et notat om eventuelle konsekvenser af en
fastholdelse af kontingentet uden P/L-regulering.
Resumé
Første behandling af Danske Regioners budget for 2013 består af to afsnit 1)
en skitsering af mål og udfordringer i det kommende år og 2) et budgetforslag
for 2013.
Budget 2013 er udarbejdet som et rammebudget i forventet 2013 pris- og lønniveau med et foreslået kontingent på 21,7 kroner pr. indbygger og et driftsunderskud på 38,4 millioner kroner.
Budget 2013 indeholder budgetreduktioner på løn og øvrig drift for at tage
højde for bortfaldet af tilskuddet til drift af EU-sekretariatet fra Momsfondet
svarende til 2,5 millioner kroner. Det er forudsat, at RLTN fremover finansieres over finansloven.
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Der er derudover i budgettet indarbejdet sekretariatsbistand til et nyt råd for
regional ibrugtagning af sygehusmedicin inden for en ramme af 1,5 millioner
kroner, samtidig med at driftsunderskuddet er reduceret med yderligere 1,5
millioner kroner til 38,4 millioner kroner. Det giver et samlet behov for en
yderligere effektivisering på 3 millioner kroner eller godt 2 procent af driftsudgifterne.
4. Rammerne for generalforsamling 2013, sagsnr. 12/538
Bestyrelsen godkendte udkastet til program for generalforsamling 2013, at der
arrangeres en paneldebat, hvor bl.a. ministeren for forebyggelse og sundhed
inviteres, samt at skriftlig beretning, program samt dagsorden udsendes på papir, mens alt øvrigt materiale gøres tilgængeligt i elektronisk form.
Resumé
Danske Regioners generalforsamling afholdes den 18. april 2013. Med udgangspunkt i erfaringerne fra generalforsamlingen 2012 lægges der op til, at
generalforsamlingen med mindre justeringer afholdes inden for de samme
rammer.

5. Initiativer til Regionsvalget 2013, sagsnr. 12/1739
Bestyrelsen bevilligede op til 400.000 kr. til at udarbejde en ungdomsvalgpakke fra bestyrelsens pulje.
Bestyrelsen godkendte en bevilling på yderligere 600.000 kr. fra bestyrelsens
pulje til fælles regionale initiativer op til valget 2013, herunder 300.000 kr. til
en fælles informationskampagne op til valget, og 300.000 kr. til udviklingen
af en fælles WEB-platform. De øvrige udgifter til den fælles informationskampagne og fælles WEB-platform fordeles mellem de fem regioner efter befolkningstal.
Bestyrelsen principgodkendte et samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL om en informationsindsats rettet mod de unge op til valget,
idet økonomien i givet fald efterfølgende skal godkendes særskilt.
Bestyrelsen reserverede 1.000.000 kr. af bestyrelsens pulje til yderligere initiativer i forbindelse med regionsvalget 2013.
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Resumé
Op til regionsvalget 2013 skal der udarbejdes en ungdoms-valgpakke, som regionerne kan bruge til at løfte informationsniveauet og forhåbentlig de unges
valgdeltagelse. Demokratiudvalget er klar med et forslag til en pakke, som regionerne kan bruge. Samtidig arbejdes der i administrationerne med en fælles
WEB-platform og en fælles kommunikationsindsats op til regionsvalget i
2013. Og sidst regner Økonomi- og Indenrigsministeriet med snart at fremsætte et forslag til samarbejde mellem dem selv, KL og Danske Regioner om en
fælles indsats rettet mod de unge op til valget – formentlig i form af en generel informationsindsats.

6. Folkemødet på Bornholm den 13.-16. juni 2013, sagsnr. 12/1703
Bestyrelsen godkendte forslaget til fælles ramme for Folkemødet 2013, herunder en ramme på op til 500.000 kr. fra bestyrelsens pulje til foreningens aktiviteter på Folkemødet.
Bestyrelsen besluttede at støtte Bornholms Regionskommune med 100.000 kr.
til afholdelse af Folkemødet 2013, og at beløbet afholdes over bestyrelsens
pulje.
Resumé
Hvordan skal regionernes fælles indsats på Folkemødet 2013 se ud? Forslaget
er, i forlængelse af bestyrelsens evaluering, en fortsættelse af linjen fra i år
med fælles telt, synlighed, Demokratiavis og deltagelse i så mange relevante
arrangementer som muligt.

7. Etablering af råd for koordinering af ibrugtagning af sygehusmedicin,
sagsnr. 12/558
Bestyrelsen drøftede sagen.
Anne V. Kristensen fandt, at koordineringsrådet bør være midlertidigt, indtil
der er fundet en samlet model.
Resumé
Bestyrelsen har besluttet at oprette et nyt fælles regionalt råd på sygehusmedicinområdet. Rådet skal primært tage stilling til, hvorvidt især kræftlægemidler og i særlige tilfælde andre former for sygehusmedicin - skal indføres som stan-
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dard behandling på de behandlende sygehusafdelinger. Regionerne informeres
løbende om rådets beslutninger med henblik på at sikre, at der indføres ensartede
behandlingstilbud på tværs af regionerne. Hermed vil behandlingstilbuddet ikke
afhænge af patientens bopæl.
Det er herefter RADS opgave at vurdere, hvorvidt der er behov for at nedsætte et
nyt fagudvalg eller genindkalde et eksisterende fagudvalg for at udarbejde/revurdere en behandlingsvejledning. I andre tilfælde vil der ikke være behov
for i RADS regi at udarbejde en behandlingsvejledning. Dette gælder eksempelvis, hvis der ikke findes eksisterende behandlingsalternativer.
RADS vil umiddelbart efter møder afholdt i rådet for koordinering af ibrugtagning af sygehusmedicin blive informeret om rådets beslutninger. Herudover vil
der være en løbende kontakt mellem de to sekretariatet.

8. Økonomisk støtte til forskningsprojekter på blodområdet, sagsnr.
10/488
Bestyrelsen besluttede at tildele de indstillede forskningsprojekter på blodområdet økonomisk støtte fra Danske Regioners plasmamidler.
Resumé
Bestyrelsen har i 2009 besluttet, at det økonomiske overskud fra Danske Regioners plasmamidler bl.a. skal anvendes til regionale forskningsprojekter på
blodområdet.
Der er opsamlet 4,2 mio. kr., som nu kan udbetales til forskningsprojekter.
Regionerne har i den forbindelse indsendt projektansøgninger til Danske Regioner. Projekterne er drøftet på regionssundhedsdirektørmødet. Her var der
enighed om at indstille økonomisk støtte til de tre projekter, som er beskrevet
under sagsfremstillingen.

9. Høring vedr. forslag til lov om ændring af autorisationsloven og
sundhedsloven, sagsnr. 12/1743
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
I forlængelse af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011, har regeringen fremsat en samlet patientsikkerhedspakke. Som led
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heri fremsættes en række lovforslag, herunder forslag til lov om ændringer i
autorisations- og sundhedsloven. Lovforlaget giver Sundhedsstyrelsen bedre
muligheder for at gennemføre effektive tilsyn. Og forslaget giver Sundhedsstyrelsen mulighed for at foretage en form for ”systemtilsyn”.
Lovforslaget har været i høring hos regionerne, og i Danske Regioners høringssvar gives generelt opbakning til at udvide Sundhedsstyrelsens beføjelser.
10. Høring vedr. forslag til ændring af lov om medicinsk udstyr, sagsnr.
12/1782
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
I forlængelse af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011, har regeringen fremsat en samlet patientsikkerhedspakke. Som led
heri fremsættes en række lovforslag, herunder høring over forslag til lov om
ændring af lov om medicinsk udstyr. Lovforslaget sigter på at stramme reglerne om medicinsk udstyr og beskytte brugerne.
Lovforslaget har været i høring hos regionerne.
I høringssvaret anføres generelt en opbakning til at styrke patientsikkerheden
på området.
11. Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om markedsføring af
sundhedsydelser, sagsnr. 12/1744
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
I forlængelse af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011, har regeringen fremsat en samlet patientsikkerhedspakke. Som led
heri fremsættes en række lovforslag, herunder forslag til lov om ændring af
lov om markedsføring af sundhedsydelser. Lovforslaget sigter på at øge patientsikkerheden i markedsføringen af sundhedsydelser.
Lovforslaget har været i høring hos regionerne.
I høringssvaret anføres generelt en opbakning til at stramme reglerne for markedsføring.
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12. Tvang i psykiatrien - Status efter første delmåling, sagsnr. 10/1448
Bestyrelsen tog status for tvang i psykiatrien til efterretning og bad Social- og
Psykiatriudvalget om at følge udviklingen.

Resumé
Regionerne har sat som mål, at de i perioden 2011-2013 vil reducere anvendelsen af fysisk tvang i psykiatrien med 20 procent.
Den første statusmåling for tvangsanvendelsen i 2011 viser, at anvendelsen af
bæltefiksering er nedbragt med 7,3 procent på landsplan sammenholdt med et
gennemsnit for 2009 og 2010. Omvendt er antallet af fastholdelser vokset 5,5
procent. Opgørelsen dækker over regionale forskelle, hvor enkelte regioner
har nedbragt den ene eller begge former for fysisk tvang. I andre regioner ses
en stigning på enten den ene eller anden tvangsform. Samlet set synes det vanskeligt at konkludere alt for entydigt på, hvorvidt regionerne er på rette vej til
at indfri målet.
Som kontrolvariabel følges udviklingen i anvendelsen af beroligende medicin.
Målingen for 2011 viser en stigning på landsplan på 11,4 procent. Igen ses regionale variationer, men samlet set giver stigningen anledning til overvejelse.
Regionerne prioriterer forskning i tvang med knap ½ million kroner mere end
målsætningen på minimum 2 millioner kroner årligt.

13. Opfølgning på temadrøftelsen om psykiatri, sagsnr. 12/271
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Med referatet udsendes tabel 1 med de korrekte kolonnetitler samt tabel 2
suppleret med en fordeling på regionerne.
Resumé
Sundhedsstyrelsens seneste lægeprognose viser, at antallet af speciallæger i
både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien vil stige frem til
2030. Prognosen viser desuden en større vækst end forrige prognose. I voksenpsykiatrien vil stigningen dog først slå igennem efter 2020.
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For at kompensere på lægemanglen samt udbygge psykologernes kompetencer
er der igangsat i alt 45 4-årige uddannelsesforløb til specialpsykolog samt 51
meritforløb af varierende længde afhængig af den enkelte uddannelsessøgendes kompetenceniveau.
En opgørelse af antallet af færdigbehandlede patienter, der afventer kommunalt tilbud, viser, at mere ned 5 pct. af alle psykiatriske senge optages af en
udskrivningsklar patient. Der er tale om en stigning på 2 pct. fra 2010 til 2011.
14. Udvalg for erhvervsuddannelser - første fase, sagsnr. 12/1593
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Regeringens Udvalg for erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser på faglært niveau i voksen- og efteruddannelsessystemet har netop
afsluttet første fase i arbejdet om langsigtede løsningsforslag på udfordringerne med manglen på praktikpladser. I forhold til Danske Regioner som arbejdsgiver er det vigtigste en fremadrettet aftale om dimensionering af antal
praktikpladser. I forhold til regional udvikling og indsatsen for 95 procentmålsætningen er det væsentligste forslaget om den praktikpladsopsøgende indsats.
Udvalgsarbejdet baserer sig på en præmis om omlægning af Arbejdsgivernes
Elevrefusion.

15. Direkte adgang til fysioterapi, sagsnr. 11/329, j.nr. RLTN5540
Punktet blev udsat til næste møde.

Resumé
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om direkte adgang til fysioterapi i foråret
2011. Bestyrelsen besluttede at drøfte spørgsmålet igen, når det daværende
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.
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Punktet var på bestyrelsesmødet i maj 2012, men blev udskudt, da bestyrelsen
udbad sig oplysninger om erfaringerne med direkte adgang fra Holland. Der er
sket en generel stigning i antallet af patienter i praksissektoren i Holland, og
stigningen i antal patienter til fysioterapi er ikke større end på de øvrige praksisområder. Omvendt er der sket en række ændringer i ordningen, som burde
havde medført, at efterspørgselen efter fysioterapi var blevet mindre i perioden.
Der kan således ikke drages en entydig konklusion af de hollandske erfaringer.

16. Næste møde, sagsnr. 12/1849
Bestyrelsen besluttede, næste møde holdes fredag den 23. november kl. 10.30.
Resumé
17. Eventuelt, sagsnr. 12/1849
Resumé
-

