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Åbent referat fra møde i Danske Regioners Bestyrelse torsdag den 28. august 2014 kl. 10.30

Deltagere:

Carl Holst, Sophie Hæstorp Andersen, Jens Stenbæk, Leila
Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Lise Müller, Susanne Eilersen, Anne V. Kristensen, Martin Geertsen, Susanne Langer

Afbud:

Bent Hansen, Ulla Astman, Henrik Thorup, Charlotte Fischer, Jess V. Laursen, Per Larsen

Regionsdirektører:

Mikkel Hemmingsen, Jens Andersen, Hjalte Aaberg

Deltagere fra Adam Wolf, Gitte Bengtsson, Signe Friberg Nielsen, Krisekretariatet: stian Heunicke, Erik Jylling, Susse Maria Holst, Katrine
Tang (referent)

Side 2

1. Temadrøftelse om det regionale demokrati, sagsnr. 14/2420
Bestyrelsen tog oplægget til efterretning.
Resumé
Temadrøftelsen indledes med et eksternt oplæg om demokratisk deltagelse
ved professor Kasper Møller Hansen fra Institut for Statskundskab, der bl.a. er
leder af den forskergruppe, der analyserer effekterne af valgdeltagelseskampagnerne ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2013. Oplægsholderen vil
med afsæt i valget give en status på det lokale demokrati, deltagelsen og effekter af forskellige initiativer.

2. Formandens meddelelser, sagsnr. 14/1747
Møde med handels- og udviklingsministeren den 28. august
Næstformanden orienterede om det kommende møde om et muligt tværregionalt internationaliseringsprogram for virksomheder.
Møde med transportministeren den 2. september
Næstformanden orienterede om det kommende møde, hvor der bl.a. skal drøftes ændring af lov om trafikselskaber, implementering af timemodellen og behovet for efterfølgende tilpasning af tilbringertrafikken, privatbaner m.v.
Møde med KL’s formand og næstformand den 2. september
Næstformanden orienterede om det kommende møde om bl.a. sundhedsaftaler, praksisplaner og vækstfora.
Budgetlægningen for 2015
Næstformanden orienterede om status og understregede vigtigheden af det
udgiftsmæssige løft på psykiatriområdet fremgår af de endelige budgetter.
Ventetider i psykiatrien
Næstformanden orienterede om den samlede status for ventetiderne i de psykiatriske specialer. En oversigt over ventetiderne blev omdelt.
Klagesag vedr. den landsdækkende ordning med akutlægehelikoptere
Adam Wolf orienterede om den verserene sag.

Side 3

Overdødelighed på sygehuse ved overbelægning og i weekender og ferier
Et notat med en orientering om sagen i pressen vedr. overdødelighed på sygehuse ved overbelægning og i weekender og ferier blev omdelt.
Generalforsamling 2015
Næstformanden orienterede om, at Danske Regioners generalforsamling 2015
afholdes torsdag den 23. april 2015 på Centralværkstedet i Århus med overnatning på Comwell Århus.
Konference om kvalitet og afbureaukratisering på regionale arbejdspladser
Et program for konferencen blev omdelt.
Afregning for rejseudgifter
På grund af skifte af it-leverandør vil web-adgangen til det elektroniske rejseog udlægsafregningssystem først være etableret primo oktober 2014. Bestyrelsens medlemmer kan fortsat sende de relevante bilag i elektronisk form til udvalgssekretæren.

3. Godkendelse af åbent referat af møde 12-06-2014, sagsnr. 14/1747
Referatet blev godkendt.

4. Konstituering - udpegninger, sagsnr. 14/1546
Bestyrelsen tog udpegningerne til efterretning.
Dansk Folkeparti har meddelt, at det i stedet bliver Lone Langballe (O), Region Midtjylland, der indtræder som suppleant for Susanne Eilersen i Danske
Regioners bestyrelse i stedet for Anders Vistisen(O), der er valgt til EuropaParlamentet. Peter Kofoed Poulsen (O), Region Syddanmark er udpeget som
suppleant til Regionsudvalget i stedet for Anders Visitisen (O).
Resumé
Nye udpegninger siden konstitueringen i marts 2014.
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5. Evaluering af Folkemødet 2014 , sagsnr. 14/441
Bestyrelsen evaluerede Folkemødet og bevilgede 400.000 kroner til næste års
indsats, og op til 150.000 kroner til sponsorering af Folkemødet fra bestyrelsens pulje.
Bestyrelsen bad sekretariatet om at sikre en tidligere koordinering med regionerne med henblik på at muliggøre bestyrelsens medlemmers deltagelse i
Danske Regioners arrangementer.
Resumé
For fjerde gang deltog Danske Regioner i år på Folkemødet den 11.-14. juni
2014. Vores nye debattelt var for første gang rammen om fire dage med regionalt perspektiv, hvor både regionspolitikere, borgere, interesseorganisationer
og erhvervslivet kom til orde i 13 debatarrangementer i teltet. Konceptet med
et debattelt var en succes, som vi gerne vil gentage fremover.
Hvordan fungerede det og hvad bør eventuelt tænkes ind til næste års deltagelse?

6. Meddelelse fra Europakommissionen om effektive, tilgængelig og elastiske sundhedssystemer, sagsnr. 14/2275
Bestyrelsen godkendte de beskrevne positioner.
Resumé
Europakommissionen udsendte den 4. april 2014 en meddelelse om ”effektive, tilgængelige og elastiske sundhedssystemer”. Meddelelsen skal ses i lyset
af diskussioner i EU"s Ministerråd over de senere år.
Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, er blevet
valgt til ordfører for EU’s Regionsudvalg i forbindelse med den udtalelse, som
Regionsudvalget afgiver om meddelelsen. Der er behov for et mandat fra
Danske Regioners bestyrelse, der kan tjene som sigtepunkt for de danske positioner i det videre arbejde.
Danske Regioner kan generelt bakke op om budskaberne i Europakommissionens meddelelse, der omhandler læring og erfaringsudveksling på tværs af regions- og landegrænser. Samtidig ønsker Danske Regioner at fremhæve sund-
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hed som en værdi i sig selv, og at opfordre til øget inddragelse af regional og
lokal viden.

7. Høring over forslag om ændring af apotekerloven, sagsnr. 14/224
Bestyrelsen godkendte høringssvaret vedrørende forslag til lov om ændring af
apotekerloven.
Bestyrelsen bad om at det som supplement til høringssvaret præciseres, at der
fortsat skal sikres høj forsyningssikkerhed og at der skal undgås monopolsituationer.
Resumé
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11. juni 2014 fremsendt udkast til lov om ændring af apotekerloven (modernisering af apotekersektoren).
Lovforslaget indeholder forslag til at give apotekerne en friere adgang til at
oprette apoteksenheder, bl.a. på større sygehuse, samt forslag til en række
moderniseringstiltag. Formålet er at sikre borgerne adgang til at købe medicin,
høj patientsikkerhed, lægemidler til lave priser og god rådgivning af borgerne
om medicin. Lovforslaget fastholder apotekerne som en del af sundhedsvæsnet.
Danske Regioners høringssvar indeholder en række bemærkninger til lovforslaget, hovedsageligt hvad angår oprettelse af apoteksenheder på større sygehuse, forsyningssikkerheden i tyndtbefolkede områder, samt koordinering
af apotekernes vagttjeneste.

8. Høring over forslag til ændring af psykiatriloven, sagsnr. 14/2432
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Danske Regioner har modtaget udkast til ændring af lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien (psykiatriloven) i høring. Lovforslaget følger op på regeringens målsætning om, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal reduceres,
og at brugen af bæltefikseringer skal halveres frem mod 2020.
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I lovforslaget lægges der stor vægt på, at psykiatriske patienter skal have
størst mulig indflydelse på egne behandlingsforløb, herunder ved eventuel anvendelse af behandling uden samtykke. Derudover skal der lægges stor vægt
på dialog og samarbejde, og at al anvendelse af tvang skal ske med den største
respekt for patienten og dennes følelse af ligeværdighed og selvfølelse.
Lovforslaget er sendt til høring midt i sommerferien med svarfrist den 29. august 2014. Det har dels vanskeliggjort den politiske behandling i Danske Regioner, dels vanskeliggjort mulighederne for en større koordinering med regionerne, som også har fået forslaget i høring.
Lovudkastet har været drøftet i Psykiatri- og Socialudvalget, og der er udarbejdet et høringssvar med afsæt heri. Herudover er lovforslaget udsendt til
kommentering i regionerne, og der kan som led heri indkomme en række tekniske bemærkninger, som vil blive forsøgt indarbejdet i det endelige høringssvar.

9. Høring over ny lov om turisme, sagsnr. 14/2419
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt forslag til lov om dansk turisme i høring. Danske Regioner har udarbejdet et udkast til høringssvar, der overvejende bakker op om forslaget, men dog med enkelte kommentarer og ændringsforslag. Danske Regioners høringssvar har været i administrativ høring i regionerne.
Lovforslaget er bl.a. udarbejdet på baggrund af den politiske aftale mellem
Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner, der blev indgået den 1.
juli 2014.

10. Tre korte film fra Healthcare Denmark om det danske sundhedsvæsen, sagsnr. 11/1081
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Resumé
Bestyrelsen bevilgede i juni 2011 i alt 1 mio. kroner til Danske Regioners
medfinansiering af konsortiet Healthcare Denmark for en fireårig periode
(2012-2015). Konsortiet har til opgave at øge kendskabet til og markedsføre
Danmarks styrker og kompetencer indenfor sundheds- og velfærdsløsninger
på relevante udenlandske markeder. Det sker bl.a. gennem besøgsprogrammer
og presseture målrettet udenlandske beslutningstagere, indkøbere og medier.
Som led i arbejdet med at profilere danske sundhedsløsninger internationalt
har Healthcare Denmark senest produceret tre korte film på engelsk. Filmene
fokuserer på hhv. indretningen af det danske sundhedsvæsen, danske hospitalsløsninger samt nye sygehusbyggerier. Filmene kan nu ses via nettet. [På
bestyrelsesmødet den 28. juni vil hovedfilmen blive vist].
Det forventes, at der i starten af 2015 skal tages stilling til, om konsortiet skal
forsøges fortsat, da arbejdet er kommet i en god gænge.

11. Fælles principper om systematik i speciallægernes kompetenceudvikling, sagsnr. 14/1178
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioner har sammen med Lægeforeningen formuleret en række fælles principper om systematik i arbejdet med speciallægernes kompetenceudvikling. Principperne afspejler sammenfattende en fælles holdning om, at speciallægernes kompetenceudvikling skal tage afsæt i den nyeste faglige viden
og målrettes patienternes og sundhedsvæsenets behov. Der er enighed om, at
det i den forbindelse er et gensidigt ansvar at lægen har de rette kompetencer.
12. Orientering om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 14/1747
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende er en status på aktuelle emner, der er omfattet af bestyrelsens prioriteringer for foreningens europapolitiske arbejde. PRJ og ASA, sag 14/1682.

Side 8

13. Generelle orienteringer, sagsnr. 14/1747
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•

Ændring af regionsloven vedr. ikke-regionsrådsmedlemmer i udvalg,
grænsependleres ret til fravær fra job mv.
Serviceeftersyn af lokale høringer.
Vederlæggelse af politikere

14. Næste møde, sagsnr. 14/1747
Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes fredag den 26. september 2014
kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
Sophie Hæstorp Andersen inviterede i den forbindelse bestyrelsen til reception i Regionernes hus den 26. september i anledning af hendes 40 års fødselsdag.
Resumé
Det indstilles,
at næste møde holdes fredag den 26. september 2014 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.

15. Eventuelt, sagsnr. 14/1747

