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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 12/2026
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.
Resumé
1. Formandens meddelelser
Møde med Folketingets Sundhedsudvalg 6. november 2012
Formanden orienterede om mødet.
Møde med miljøministeren 22. november 2012
Formanden orienterede om mødet.
Møde med uddannelsesministeren 23. november 2012
Formanden orienterede om mødet, der handlede om pædagoguddannelsen.
Formandskabet havde bl.a. anført, at det er nødvendigt at have to uddannelser
for henholdsvis det almene og det specialiserede område.
PLO-forhandlingerne
Jens Steenbæk orienterede om sammenbruddet i forhandlingerne med PLO,
herunder PLO’s efterfølgende kampagne.
Bestyrelsen bakkede op om den fælles linje og en fælles kommunikationsstrategi, der styres centralt og trækker på regionrådsformænd m.fl. i det nødvendige omfang. Endvidere blev der opfordret til en bedre informering af regionsrådsmedlemmerne.
Forhandling med Lif om medicinprissystem
Formanden orienterede om, at Sundhedsministeriet er i gang med at forhandle
med Lif. Rigsrevisionen har anbefalet, at Danske Regioner bliver inddraget i
arbejdet.
Regeringens vækstteam
Formanden orienterede om, at der er kommet afrapporteringer fra tre af regeringens syv vækstteams, hhv. Det Blå Danmark, Kreative Erhverv og Design,
Vand, Bio og Miljøløsninger.
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Danske Regioners hjemmeside
Som opfølgning på tidligere drøftelse i bestyrelsen er sekretariatet ved at opgradere Danske Regioners hjemmeside med et nyt søgemodul, og der bliver
gennemført en analyse af trafikken på siden med henblik på at optimere brugervenligheden.
Muligheden for at kunne søge i Ditmer (eDagsordenssystemet), som endvidere er rejst i bestyrelsen, er på nuværende tidspunkt ikke til stede, men det er
rejst som ønske i dialogen med leverandøren. Dokumenter, der er omdelt på
bestyrelsesmødet, vil fremover blive lagt som bilag til punktet formandens
meddelelser i forbindelse med publicering af referatet i Ditmer.
Akutjob
Formanden opfordrede til, at regionerne var opmærksomme på balancen i de
job, der opslås som akutjob.
Standardiseret økonomiopfølgning for 3. kvartal
Formanden opfordrede til, at regionerne rammer budgettet.
Hørerapparater efter 1. januar 2013
Formanden orienterede om, at regionerne overtager ansvaret for høreapparatområdet allerede fra 1. januar 2013. Amgros har hidtil udbudt høreapparater
og batterier på vegne af kommunerne.
Hvis regionerne skal kunne styre økonomien og sikre forsyningen efter 1. januar, er det nødvendigt at tage beslutning om fortsættelsen af dette arbejde
hurtigt. Det foreslås derfor, at regionerne umiddelbart indtræder i de rammeaftaler, der er udviklet for kommunerne, så de kan forlænges ud over 1. januar
2013.
Sekretariatet vil efterfølgende sørge for en formel bekræftelse fra hver region.
Som besvarelse af en række spørgsmål rejst af Poul Müller forud for mødet
blev endvidere omdelt en status på overgang til nye kontrakter, høreapparater
2012.
Følgende bilag blev omdelt og opdateres som bilag på Ditmer:
1. Finansloven for 2013 i et regionalt perspektiv
2. Standardiseret økonomiopfølgning pr. 3. kvartal 2012
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3. Lif og DI’s følgebrev og notat med konklusioner fra Høring om klinisk
forskning afholdt på Christiansborg den 2. november 2012.
4. Status på overgang til nye kontrakter, høreapparater 2012
5. De tre rapporter fra vækstteamene

2. Godkendelse af åbent referat af møde 26-10-2012 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 12/2026
Bestyrelsen godkendte referatet.
Resumé
3. 2. behandling af Danske Regioners budget 2013, sagsnr. 12/1465
Bestyrelsen godkendte, at budgettet inkluderer udgifter til sekretariatsbistand
til nyt råd for regional ibrugtagning af sygehusmedicin inden for en ramme af
1,5 millioner kroner, at budgettet for 2013 indeholder yderligere driftsbesparelser på 1,5 millioner kroner og fastsættes med et driftsunderskud på 38,4
millioner kroner, at kontingentet foreslås P/L-reguleret med 1,4 procent og
fastsættes på generalforsamlingen til 21,7 kroner pr. indbygger for 2013, at
kontingentet for Videncenter for Jordforurening fastholdes i faste priser, og
at bestyrelsen i løbet af 2013 ser på mulige løsninger på de langsigtede finansieringsudfordringer, herunder prioritering af sekretariatets opgaver og ressourcer.
Resumé
Anden 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.
Bestyrelsen bad på førstebehandlingen af budgettet den 26. oktober 2012 om
til andenbehandlingen at få forelagt en opgørelse af personaleressourcer på
fagområder samt et notat om eventuelle konsekvenser af en fastholdelse af
kontingentet uden P/L-regulering.

4. Bestyrelsens dagsorden og referat, sagsnr. 09/1757
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede i efteråret 2013 at
drøfte de nuværende procedurer i bestyrelse og udvalg med henblik på, i lyset
af den nye offentlighedslov, at kunne forelægge et forslag til justeringer til
brug for en ny bestyrelse efter valget.
Poul Müller bemærkede i den forbindelse, at det er uhensigtsmæssigt at et
punkt, der flyttes fra lukket til åben dagsorden, først offentliggøres efter det
efterfølgende møde, når referatet er endeligt godkendt.
Resumé
Som opfølgning på bestyrelsens drøftelse på mødet den 28. september 2012
forelægges en kort redegørelse for de nuværende principper for udarbejdelse
af bestyrelsens dagsorden og referat.

5. Orientering om regeringens forslag til en ny struktur for statsforvaltningerne, sagsnr. 12/2020
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regeringen har fremlagt forslag til en ny struktur for statsforvaltningerne. De
foreslåede ændringer indebærer, at der sker en organisering af statsforvaltningernes opgaver i en enhedsforvaltning, og at der sker en effektivisering af
sagsgangene og en reform af nævnsstrukturen. De foreslåede ændringer vil
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kræve en ændring af lov om regional statsforvaltning. Danske Regioner har
ikke bemærkninger til det foreliggende forslag.
6. Erstatningssag mod bladet Helses bestyrelse, sagsnr. 10/2485
Bestyrelsen tiltrådte, at der fortsat ydes advokatbistand til de 3 medlemmer af
Helsebladets fondsbestyrelse udpeget af Danske Regioner under henvisning
til, at de ikke havde mulighed for at anvende en ansvarsforsikring til dækning
af advokatomkostningerne, at Danske Regioner udreder sagsomkostninger til
de 2 adciterede (medinddragede), og at sagsomkostninger, der evt. vil blive
tildelt ved en dom i Østre Landsret til de 3 bestyrelsesmedlemmer udpeget af
Danske Regioner, tilfalder Danske Regioner.
Resumé
SKAT rejste i 2010 en erstatningssag mod Helsebladets fondsbestyrelse. Danske Regioner valgte at yde advokatbistand til de 3 medlemmer udpeget af
Danske Regioner. Der blev afsagt dom i oktober 2011, hvor den tidligere bestyrelse blev frifundet. SKAT har nu anket dommen til Østre landsret. Der
skal tages stilling til, om Danske Regioner opretholder støtte til advokatbistand m.m. under henvisning til, at der på det tidspunkt ikke som i dag var
tegnet en ansvarsforsikring for Danske Regioners repræsentanter i eksterne
foreninger.
7. Fælles retningslinjer for refusion til private hjertestartere, sagsnr.
11/1965
Bestyrelsen godkendte, at der udarbejdes fælles retningslinjer på området, og
at regionerne refunderer udgifterne til anskaffelse af nye elektroder, hvis hjertestarteren er anvendt efter henvisning fra vagtcentralen. Dette bør kun gælde
for de ejere af hjertestartere, der har registreret deres hjertestartere i databasen,
og såfremt ejerne selv henvender sig med henblik på refusion.
Resumé
Private ejere af hjertestartere bliver opfordret til at registrere deres hjertestarter i en database med henblik på, at vagtcentralerne kan henvise til dem. Elektroderne på hjertestarteren kan kun anvendes én gang, og det medfører en engangsudgift ved brug. Det rejser et spørgsmål om betalingsansvaret, når en
hjertestarter bliver anvendt efter henvisning fra vagtcentralen.
8. Høring vedr. Lovforslag om ændring af sundhedsloven og apotekerloven, sagsnr. 12/1626
Bestyrelsen godkendte høringssvaret om ændring af sundhedsloven og apote-
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kerloven.
Venstre og Konservative tilsluttede sig mindretalsudtalelsen fra Sundhedsudvalget om, at det af høringssvaret skal fremgå, at Danske Regioner er imod afskaffelsen af fritvalgsordningen indenfor den kommunale børne- og ungdomstandpleje.
Venstre og Konservative fandt det uhensigtsmæssigt, at høringssvar – for at
overholde høringsfristen – ofte fremsendes administrativt med forbehold for
politisk godkendelse.
Resumé
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremsendt forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om apotekervirksomhed i høring.
Her foreslås det at afskaffe fritvalgsordningen i børne- og ungdomstandplejen.
Det foreslås endvidere, at medicintilskud til håndkøbsmedicin fremover skal
ydes efter sygdomsspecifikke kriterier fremfor pensioniststatus. Endelig foreslås det at overføre kompetencen til godkendelse af apoteksbevillinger fra ministeren for sundhed og forebyggelse til Sundhedsstyrelsen.
9. Høring vedr. Lovforslag om regional varetagelse af høreapparatsområdet, sagsnr. 12/1136
Bestyrelsen godkendte høringssvaret om regional varetagelse af høreapparatsområdet med en skærpelse af bemærkningerne om indkøringsperioden, således, at sidste sætning i 2. afsnit side 2 ændres til: ”Da der ikke i god tid inden
den 1. januar 2013 foreligger de nødvendige vejledninger m.v., vil det betyde
en ikke ubetydelig indkøringsperiode.”
Venstre pegede på, at det af høringssvaret burde fremgå, at ministeriets egen
rapport peger på, at det er billigere i det private.
Venstre og Konservative tilsluttede sig mindretalsudtalelsen fra Sundhedsudvalget om, at Danske Regioner finder det bekymrende, at man med lovforslaget begrænser borgernes valgfrihed, og at man finder det uhensigtsmæssigt, at
tilskuddet til erhvervelse af høreapparater hos private leverandører bliver sat
ned.
Konservative bemærkede, at en gennemførelse af lovforslaget utvivlsomt i
hvert fald på kort sigt vil medføre en betydelig stigning i de samfundsmæssige
omkostninger til høreapparater inkl. behandling og/eller en betydelig stigning
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i de i forvejen længere ventetider på høreapparater i offentlige klinikker. Også
på længere sigt vil det medføre ekstra udgifter, da høreapparater inkl. behandling er betydeligt dyrere i den offentlige sektor end på private klinikker. Konkurrencemæssigt medfører lovforslaget, at det foreslåede offentlige tilskudssystem tilskynder til at vælge den dyreste løsning, nemlig behandling på offentlige klinikker, hvilket er i strid med alle almindelige principper for god
økonomisk forvaltning. Endelig bemærkes, at en så markant ændring, som
lovforslaget indebærer, bør indføres med en længere frist, da det såvel for offentlige som private klinikker er umuligt at tilpasse kapaciteten rettidigt med
deraf følgende øgede ventetider og betydelige økonomiske tab.
Resumé
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremsendt lovforslag i høring om
at samle høreapparatområdet i sundhedsloven. Lovforslaget medfører, at regionerne får det fulde finansierings- og myndighedsansvar. Derudover foreslås
tilskuddet til høreapparater købt hos privat leverandør nedsat markant.
10. Høring vedr. forslag til ændring af lov om forbud mod salg af tobak,
alkohol og tobaksreklame, sagsnr. 08/2730
Bestyrelsen godkendte høringssvar om ændring af lov om forbud mod salg af
tobak og alkohol og lov om forbud mod tobaksreklame.
Bestyrelsen godkendte desuden forslag om at supplere høringssvaret med en
opfordring om at stramme reglerne for alkoholreklame.
Resumé
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremsendt en høring om ændring
af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol og lov om forbud mod tobaksreklame.
Forslaget skærper reglerne vedrørende salg af tobak og alkohol til personer
under 18 år med stramninger om fremvisning af gyldig billedlegitimation,
skiltning, bødestørrelse samt tobaksreklame på internettet.
Sekretariatet peger i høringssvar på, at regionerne har interesse i, at forebyggelse af ryge- og alkoholrelateret sygdomme og indlæggelser er højt prioriteret. Lovforslagets formål med at modvirke tidlig ryge- og alkoholdebut blandt
børn og unge er derfor positivt.
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Sundhedsudvalget har behandlet høringssvaret. Udvalget ønsker at høringssvaret suppleres med en opfordring om at stramme reglerne for alkoholreklamer.
11. Høring vedr. ændring af regionsloven (brug af generelle reserver på
sundhedsområdet), sagsnr. 11/1005
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Danske Regioner har den 26. oktober modtaget forslag til lov om ændring af
regionsloven og lov om kommunernes styrelse (Adgang til at budgettere med
generelle reserver) i høring fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
12. Kvalitetsstandarder og opfølgning på kvalitetskrav for private leverandører, sagsnr. 11/1168
Bestyrelsen oversendte sagen til videre drøftelse i Sundhedsudvalget.
Resumé
Bestyrelsen har sat en kvalitetsdagsorden for sundhedsvæsenet. Denne dagsorden vedrører også private sygehuse og klinikker under det udvidede frie sygehusvalg og de udvidede rettigheder i psykiatrien. I arbejdet med kvalitetsdagsordenen skal der besluttes hvilke akkrediteringsstandarder, der skal benyttes i forhold til de private leverandører.
13. Patientforsikringen, sagsnr. 09/2040
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner indleder en dialog med Patientforsikringen med henblik på at identificere udgiftsdrivere og potentiale for ændringer, der kan føre til en mere retfærdig ordning og en kontrolleret udgiftsudvikling.
Det skal overvejes at rejse spørgsmålet om lovgrundlaget i de kommende
økonomiforhandlinger.
Resumé
De stigende regionale udgifter til patientskadeerstatninger udgør udfordring i
en tid med stramme økonomiske rammer. Erstatningssummen er således mere
end fordoblet i perioden 2007 – 2011.
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14. Indspil til regeringens vækstteam om fødevarer, sagsnr. 12/1667
Bestyrelsen godkendte indspillet til regeringens vækstteam for fødevarer.
Resumé
Regeringen har nedsat et vækstteam for fødevarer. Danske Regioner har på
baggrund af bidrag fra regionerne udarbejdet et udkast til indspil til vækstteamet med relevante cases og anbefalinger. Indspillet til vækstteamet fokuserer
på følgende temaer: Regionale styrkepositioner på fødevareområdet, Innovation i fødevareerhvervet, Fødevareklynger og -netværk, Internationale forsknings- og innovationssamarbejder, Kompetencer og uddannelse i fødevareerhvervet, Sundhed, ernæring og fødevarer samt Sammenhæng i fødevareindsatsen.

15. Regeringens konkurrencepolitiske udspil, sagsnr. 12/456
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regeringen har i oktober 2012 offentliggjort et konkurrencepolitisk udspil "
Styrket konkurrence til gavn for Danamark" med forslag til, hvordan konkurrencen i Danmark kan øges. Udspillet indeholder fem forslag, som er relevante for regionerne: forsøg med at lade andre operatører end DSB overtage driften på lokale banestrækninger, øget konkurrence på taxiområdet, modernisering af apotekerområdet, øget konkurrence blandt praktiserende tandlæger og
tandplejere og mere effektive og fleksible udbudsregler.
16. Apotekerforeningens forslag til fremtidens apotek, sagsnr. 12/1896
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Der er i regi af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsat en ministeriel
arbejdsgruppe, der skal udarbejde oplæg til en modernisering af apotekervæsenet. Regeringen forventes på baggrund af oplægget at tage stilling til indretningen af fremtidens apotekssektor.
Danmarks Apotekerforening har på den baggrund været meget aktive i den
seneste tid, hvor foreningen har informeret om bl.a. de opgaver fx substitution
til billigste lægemiddel og ”fejlfinding” på recepter, hvor foreningen finder, at
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apotekerne gør det godt i dag. Apotekerforeningen har desuden udgivet et udspil med ti forslag til fremtidens apotek.
17. Direkte adgang til fysioterapi, sagsnr. 11/329, j.nr. RLTN5540
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Den konservative gruppe og Anne V. Kristensen foreslog, at der gennemføres
et forsøg med direkte adgang til fysioterapi i en region indenfor de eksisterende økonomiske ramme, således at der kan indhøstes erfaringer.
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.
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.

18. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 12/2026
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioners høringssvar vedrørende EU-forslag om kliniske lægemiddelforsøg.
Status EU emner til bestyrelsen den 23. november 2012
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19. Næste møde, sagsnr. 12/2026
Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes 1. februar 2013 kl. 10.30.
Resumé
20. Eventuelt, sagsnr. 12/2026
Thor Grønlykke orienterede om Dansk Selskab for Patientsikkerheds konference den 29. oktober 2012 om behovet for at ændre på både EU-reglerne og
den nationale praksis for godkendelse og overvågning af sikkerheden omkring
medicinsk udstyr.
Resumé
-

