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2. Godkendelse af åbent referat af møde 28-08-2014 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 14/1956
1B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at referatet godkendes.
Sagsfremstilling

Bilag
Åbent referat af bestyrelsesmøde den 28. august 2014.pdf (1171191).
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3. Nye afregningsmodeller, der sigter mod værdi for patienten, sagsnr.
14/556
2B

Pernille Moll

Resumé
Det indgår i bestyrelsens strategi og arbejdsprogram, at regionerne vil tage aktive skridt i retning af at udvikle og afprøve nye og mere meningsfyldte, resultatorienterede styrings- og betalingsmodeller. Efterfølgende har regeringen med
sit sundhedsudspil lagt op til at afsætte 350 millioner kroner over fire år til en
pulje, der skal belønne resultater og kvalitet. Sekretariatet foreslår, at der mere
systematisk samles op på regionernes erfaringer med andre betalingsmodeller,
og at der samtidig indhentes erfaringer fra Sverige, som er nået langt med at
indføre værdibaseret styring med forløbsprisafregning.
Indstilling
Det indstilles,
at der nedsættes en tværregional embedsmandsgruppe som skal indhente erfaringer med nye betalingsmodeller og udarbejde oplæg til bestyrelsen om næste
skridt, og
at der bevilges op til 1,6 mio. kr. fra bestyrelsespuljen i 2014 – 2015 til indsamling af erfaringer fra Sverige om værdibaseret styring, og vurdere potentialet
ved at overføre disse erfaringer til danske forhold på udvalgte områder.
Sagsfremstilling
Bestyrelsens arbejdsprogram
Det indgår i bestyrelsens strategi og arbejdsprogram, at regionerne vil tage aktive skridt i retning af at udvikle og afprøve nye og mere meningsfyldte, resultatorienterede styrings- og betalingsmodeller.
Incitamentsudvalget og senest Produktivitetskommissionen har kritiseret de
gældende afregningsmodeller i sundhedsvæsenet for, at de ikke belønner kvalitet, sammenhæng, forebyggelse og effektivitet.
Også internationalt er der stigende opmærksomhed på, at incitamenterne i
sundhedsvæsenet kan indrettes, så de svinger bedre sammen med de sundhedspolitiske mål – eksempelvis at indsatsen er koordineret på tværs af sygehus,
praksissektor og kommunale tilbud.
En række andre lande herunder Sverige arbejder i disse år på at udvikle nye
styrings- og afregningsmodeller, der i højere grad fremmer kvalitet og sammenhæng med fokus på det, der skaber værdi for patienterne.
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Det er et væsentligt argument for nye styrings- og afregningsmodeller, at de
økonomiske incitamenter i højere grad bør understøtte den ønskede ressourceoptimerende adfærd. Omlægning fra behandling under indlæggelse til ambulant
behandling, telemedicin og styrket koordinering og forebyggelse på tværs af
sektorer er med til at forandre sundhedsvæsenet. De eksisterende afregningsmodeller belønner ikke i tilstrækkelig grad sygehuse og klinikker for at arbejde
smartere, så de opnår samme eller bedre resultater ved et lavere omkostningsniveau.
Regeringens sundhedsudspil
Regeringen har også sat fokus på de økonomiske incitamenters betydning som
ramme for sygehusenes arbejde med kvalitet og sammenhængende patientforløb. Som et element i regeringens udspil til et nyt nationalt kvalitetsprogram foreslås derfor et beløb på i alt 350 millioner kroner over fire år til at belønne resultater og kvalitet.
Det bliver væsentligt for regionerne at midlerne anvendes på en måde, som bidrager til bedre styringsmodeller og understøtter kvalitetsudvikling på længere
sigt. Eksempelvis til at udvikle og teste nye styringsmodeller, som på sigt vil
kunne udbredes til hele sundhedsvæsenet. Det kunne være kontrollerede forsøg med kontrolgruppe om nye opfølgnings- og afregningsmodeller, test af
virkningen af bonusordninger, projekter om etablering af et bedre grundlag for
fremtidig styring herunder ved at udvikle effektmål eller metoder til at inddrage
patientens perspektiv i vurderingen af resultaterne.
Et andet formål med midlerne kunne være garantiordninger, som ofte vil være
en væsentlig forudsætning for, at de involverede parter er villig til at overgå til
en nye styringsmodel med de risici, det indebærer for afdelingers og sygehuses
budgetrammer. Eksempelvis i tilfælde af, at aktiviteten på kort sigt falder.
Sammenhæng med regionale indsatser
Regionerne har allerede igangsat forskellige indsatser i regionerne for at videreudvikle styringsmodellerne. Disse projekter under overskrifterne ”ny styring”, ”værdi for patienten”, kvalitetspuljer osv. har delvist overlappende formål, men har også forskellig udformning og sigter mod forskellige dele af
sundhedsvæsenet.
Danske Regioners initiativ skal ses som et supplement til de regionale projekter, og som en form for paraply, der skal ruste bestyrelse og formandskab til at
indgå i drøftelser med regeringen om udmøntning af sundhedsudspillet, samt
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mere generelt i forhold til at bidrage til udvikling af betalingsmodeller i sundhedssektoren.
Det svenske initiativ om værdistyring i sundhedsvæsenet
I Sverige har den borgerlige regering de seneste år støttet et projekt om at udvikle værdistyring i sundhedsvæsenet. Syv landsting/regioner – med Stockholm
som den største – har valgt at indgå i projektet ”SVEUS” om at udvikle og teste
værdibaserede opfølgnings- og afregningsmodeller. Projektet har blandt andet
baggrund i de såkaldte ”åbne sammenligninger” af resultater på tværs af sygehuse samt udvidelse af fritvalgsordningen. Projektet ledes af konsulent- og
forskningsinstitutionen IVBAR, der samarbejder med Karolinska Instituttet og
Harvard Business School.
Svenskerne taler om værdistyring frem for kvalitet, fordi ambitionen er at
sammenholde resultat/effekt med omkostninger for at definere og belønne den
indsats, der dokumenteret giver størst værdi for patienten. Værdibaserede forløb dækker både offentlige og private leverandører i det pågældende len, og det
bærende element er fagligt indhold og klare kvalitetskrav. Alle len i projekter
er med til at udvikle og anvende opfølgningsmodellerne, mens afregningsdelen
ses som en tilvalgsmulighed.
Den første version af forløbsprismodellen har været testet og har vist overbevisende resultater for hofte- og knæoperationer, idet ventetiden er nedbragt og
patienttilfredsheden steget samtidig med, at der er indhentet effektiviseringsgevinstser.
I 2013 har man påbegyndt udviklingen af værdibaserede forløb på yderligere
en stribe områder herunder lænderygoperationer, apopleksi, knogleskørhed,
fødsler og diabetesbehandling. Det kendetegner disse områder, at der ventes at
være et potentiale i at overgå til ny styringsmodel, at de omfatter relativt store
patientgrupper, og at man er i stand til at isolere og vurdere effekten for patienten af det leverede sundhedstilbud.
Afregningsdelen har form af en forløbspris, en såkaldt ”bundled payment” som
justeres i forhold til patientens alder mv. baseret på objektive omkostningsdata.
Forebyggelige komplikationer og genindlæggelse er indregnet i standardprisen,
så modellen indeholder et stærkt incitament for leverandøren til at prioritere forebyggelse, patientinformation og opfølgende indsats.
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Den svenske model indeholder endvidere mulighed for en kvalitetshonorering,
dvs. at forløbstaksten reguleres med nogle få procent, således at bedre resultater udløser højere betaling.
De svenske erfaringer med værdibaserede forløb anses for særligt interessante,
da det svenske sundhedsvæsen er meget lig det danske, og den udviklede model derfor relativt let vil kunne tilpasses danske forhold.
Region Nordjylland har i øvrigt besluttet at teste forløbsprismodellen for hofteog knæoperationer, og regionen er sammen med Danske Regioner i dialog med
IVBAR om en mulig projektbeskrivelse. Dette projekt indeholder dog ikke generaliserbarhed og benchmark i forhold til hele landet og i forhold til andre
sygdomområder.
Forslag til organisering og proces
Sekretariatet foreslår på denne baggrund, at der nedsættes en tværregional embedsmandsgruppe med deltagelse fra strategisk ledelsesniveau, som får til opgave at samle op på regionernes erfaringer med nye afregningsformer.
Som led i dette arbejde foreslås det, at der bevilges op til1,6 millioner kroner
fra bestyrelsespuljen til mere specifikt at:
•

•
•

afklare grundlaget for at overføre svenske erfaringer med værdibaserede
forløb (opfølgnings- og afregningsmodeller) til det danske sundhedsvæsen,
om muligt foretage en benchmarkanalyse mellem Danmark og Sverige,
på udvalgte områder i forhold til afregningsmodellers betydning,
vurdere potentialet for de danske regioner i at indføre værdibaserede
forløb, og på hvilke områder det eventuelt vil være mest relevant set i
lyset af de danske mål og udfordringer.

Gruppens arbejde skal munde ud i et oplæg til bestyrelsen om afregningsformer
i sundhedsvæsnet (med fokus på sygehuse).
Økonomi
Der bevilges 1,6 millioner kroner fra bestyrelsespuljen med forventet afløb i
2014-15.

Bilag
Ingen.
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4. Magasin: Regional arbejdsmarkedsindsats til gavn for vækst i hele
landet, sagsnr. 14/2434
3B

Anja Solak Storgaard

Resumé
Et magasin med arbejdstitlen En regional arbejdsmarkedsindsats til gavn for
vækst i hele landet skal illustrere de gode regionale samarbejder og resultater
på området og derigennem opfordre aktørerne på området til at samarbejde
endnu mere målrettet fremover. Udgivelsen skal ses i lyset af det politiske forlig om beskæftigelsesindsatsen fra juni 2014 om at etablere en række regionale
arbejdsmarkedsråd, der skal sikre, at indsatsen går på tværs af kommuner og i
et større omfang inddrager vækst- og uddannelsesaktører.
Indstilling
Udvalget for Regional Udvikling og EU indstiller,
at bestyrelsen godkender oplæg til magasinet med arbejdstitlen Regional arbejdsmarkedsindsats til gavn for vækst i hele landet og
at bestyrelsen bevilger 200.000 kroner ekskl. moms fra bestyrelsens pulje til finansiering af magasinet.
Sagsfremstilling
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev i
juni 2014 enige om at gennemføre en reform af beskæftigelsesindsatsen for
dagpengemodtagere.
Et element i aftalen er at styrke partsinddragelse gennem oprettelse af nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der erstatter de nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd. Rådene skal sikre, at arbejdsmarkedsindsatsen går på tværs af kommuner samt på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsfremmeindsatsen. Regioner og vækstfora bør ses som
naturlige samarbejdspartnere for de nye regionale arbejdsmarkedsråd, der etableres fra 1. januar 2015.
Udvalget for Regional Udvikling og EU foreslår i forlængelse heraf at udarbejde et magasin, der illustrerer, hvordan regioner og vækstfora bidrager til at
styrke arbejdsmarkedsindsatsen regionalt via en øget sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatserne.
Formål med magasinet
Magasinet skal inspirere og motivere lokale og regionale aktører på tværs af
erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen til at indgå i part-
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nerskaber med bl.a. regioner og vækstfora om at løse udfordringer og ubalancer
på de regionale arbejdsmarkeder. Magasinet skal derfor illustrere, at regioner
og vækstfora leverer et vigtigt bidrag til at skabe vækst og nye arbejdspladser,
og at de er centrale og væsentlige samarbejdspartnere for bl.a. de nye regionale
arbejdsmarkedsråd.
Magasinet understøtter samtidig bestyrelsens strategi- og arbejdsprogram 20142018, hvori det fremgår, at regionerne skal tage medansvar for arbejdsmarkedsindsatsen og bidrage til at styrke sammenhængen i den offentlige indsats inden
for vækst, uddannelse og beskæftigelse. Magasinet skal bidrage til det samlede
strategiske mål i Danske Regioner om at sikre, at regionerne har en aktiv rolle
som både aktør og debattør i arbejdsmarkedsindsatsen.
Mål/Succeskriterier
Målet med magasinet er:
· at flere af de centrale aktører (jf. målgruppe) tager initiativ til at indgå i
partnerskaber på tværs om at løse arbejdsmarkedsudfordringerne med
vækstfora og regioner
· at flere nøgleaktører og organisationer får kendskab til og bevidsthed om
partnerskabstilgangen
· at etablere en regional indsats, der afhjælper ubalancer på arbejdsmarkedet
Målgruppe:
Lokale og regionale aktører på beslutningstagerniveau på tværs af erhvervsfremme-, beskæftigelse- og uddannelsesområdet. Den primære målgruppe er
medlemmer af de kommende Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) herunder
arbejdsmarkedsorganisationer på lokalt/regionalt plan (LO, FTF, HK, DI, DE
mv), VEU-centre og KKR. Den sekundære målgruppe er væksthuse, jobcenterchefer, skolelederforeninger samt beslutningstagere på nationalt niveau.
Tidsplan:
Magasinet forventes offentliggjort i november. Det udarbejdes i samarbejde
med regionerne, drøftes i Udvalget for Regional Udvikling og EU og godkendes endeligt i Danske Regioners bestyrelse.
Format
Et trykt magasin på 16-20 sider af god kvalitet, med kreativ grafisk opsætning
med billeder, figurer, journalistisk formidling, bl.a. med brug af interviews.
Magasinet bør understøttes elektronisk.
Udkast til disposition for magasin
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1.

Forord: En regional arbejdsmarkedsindsats til gavn for vækst i hele
landet v. Danske Regioners formandskab. Kvalificeret arbejdskraft er et
centralt tema i de nye regionale vækst- og udviklingsstrategier, som udgør
rammen for de regionale indsatser.

2.

Indledning: Et arbejdsmarked med sammenhængskraft
Illustrationer af regionale ubalancer i udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, pendlingsmønstre mv.

3. Regionale udfordringer og løsninger [forslag]
Afsnittet omfatter 5 artikler om konkrete cases – én fra hver region. I artiklen
fremgår forskellige vinkler fra interviews, herunder om:
· den specifikke, aktuelle udfordring belyst med tal, grafer mv.
· barrierer for at løse udfordringen,
· hvad der skal til/hvad har virket for at imødegå udfordringen (hvilken rolle
har regionen/vækstfora spillet?), suppleret med resultater/effekter.
A. Hovedstaden sætter ind over for praktikpladskrise
Region Hovedstaden har sammen med erhvervsskolerne i regionen etableret
"den regionale praktikpladsenhed". Målet for enheden er at etablere 2500 ekstra
praktikpladser over en 3 årig periode.
B. Midtjysk udfordring: Hver tredje er ufaglært i Region Midtjylland:
Region Midtjylland har etableret et Kompetenceråd med det formål at opkvalificere arbejdsstyrken, så virksomhederne får bedre adgang til de rette kompetencer. Opkvalificeringsindsatsen har medført 3500 ekstra arbejdspladser
blandt de deltagende virksomheder.
C. Historisk store anlægsinvesteringer kræver håndholdt indsats i Sjælland:
Quickstart er et nyt samarbejde om fælles mål mellem Region Sjælland, kommunerne og Det Regionale Beskæftigelsesråd. Initiativet skal sikre, at byggerier af sygehuse, Femern bælt-tunnel, veje og jernbaner i Region Sjælland også
skaber regional og lokal vækst og arbejdspladser.
D. Nordjylland styrer efter fremtidens kompetencer:
Region Nordjylland står i spidsen for at samle beskæftigelses-, uddannelses- og
erhvervsfremmeaktører om at kortlægge fremtidens kompetencebehov og
igangsætte samarbejder på tværs, bl.a. om unge uden uddannelse, kompetenceløft til byggesektoren, mv.
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E. Produktionsvirksomheder i Syddanmark automatiserer for at styrke produktiviteten
Syddansk Vækstforum har iværksat et målrettet automatiseringsforløb i 200
små og mellemstore produktionsvirksomheder for at øge produktiviteten, fastholde medarbejdere og øge væksten.
4. Oversigt over anbefalinger [foreløbige forslag]
· At der etableres konkrete samarbejder mellem Regionale Arbejdsmarkedsråd
(RAR) og vækstforum
Samarbejdet mellem vækstforum og RAR bør omfatte:
· Fælles handlingsplaner med konkrete mål for uddannelse og beskæftigelse
· Et fælles videngrundlag baseret på virksomhedernes behov, herunder fælles
analyser, gerne i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
· Fælles indsatser, bl.a. kampagner, ved virksomhedslukninger, større anlægsarbejder, praktikpladskampagner, uddannelsesbehov og opkvalificeringsmuligheder mv.
· Fælles tilrettelæggelse og koordinering af den virksomhedsopsøgende indsats
· Fælles opkvalificering af virksomhedsopsøgende konsulenter
Øvrige anbefalinger
· Ministerierne inden for erhvervsfremme-, uddannelse- og beskæftigelse bør i
højere grad samarbejde om at udarbejde fælles mål, rammer og incitamenter
for at styrke indsatsen for at løse arbejdsmarkedsudfordringerne.
Økonomi
Udgiften på 200.000 kroner ekskl. moms foreslås afholdt af bestyrelsens pulje.
Sekretariatets bemærkninger
Sagen er behandlet i Udvalget for Regional Udvikling og EU den 4. september
2014.

Bilag
Ingen.
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5. Grønbog om øget anvendelse af sømaterialer som råstoffer på lige fod
med landbaserede råstoffer, sagsnr. 14/24
4B

Peter Steffen Rank

Resumé
Til brug for regionernes råstofplanlægning, er der udarbejdet en Grønbog med
det formål at belyse muligheder og begrænsninger for øget anvendelse af sømaterialer som supplement til landbaseret indvinding. Grønbogen viser, 1) At der
er store råstofforekomster på havet, men der foreligger ikke tilstrækkelige oplysninger om reservernes kvalitet og grusindhold, 2) At indvinding til havs
kræver store ressourcer (anlægsinvesteringer) og er meget bekostelig, 3) At det
er vigtigt, at der fortsat er tilstrækkelige havnefaciliteter til at losse sømaterialer
samt 4) At der er behov for udarbejdelse af en landsdækkende strategi for indvinding af råstoffer til lands og til havs.
Indstilling
Det indstilles,
at Danske Regioner opfordrer Miljøministeren til sammen med Danske Regioner snarest at udarbejde en national strategi for råstofindvinding, der kobler råstofindvinding på land med indvinding til havs,
at en national strategi for råstofindvinding bør understøtte råstoflovens formålsparagraf om, at udnyttelsen af råstofforekomster på land og til havs sker
som led i en bæredygtig udvikling samt indeholder
· vurdering af de tilgængelige sømaterialer og deres kvalitet,
· vurdering af, om de nuværende havnefaciliteter er tilstrækkelige til at dække behovet fremover og
· belyser mulighederne for genanvendelse som erstatning for nye råstoffer.
Sagsfremstilling
Med kommunalreformen fik regionerne til opgave at kortlægge forekomsten af
råstoffer på landjorden og at udarbejde råstofplaner, der udlægger råstofgrave
med en kapacitet til at dække forbruget i en kommende 12-års planperiode. Fra
1. juli 2014 har regionerne fra kommunerne også fået til opgave at meddele tilladelser til indvinding af råstoffer – ændringen var en følge af evalueringen af
kommunalreformen.
Det bliver stadig sværere at udpege graveområder på land, hvor der ikke er
konflikter med omgivelserne, og regionerne tog i 2011 initiativ til at udarbejde
en Grønbog med det formål at belyse muligheder og begrænsninger for øget
anvendelse af sømaterialer som supplement til landbaseret indvinding. Ca. 10
procent af Danmarks samlede råstofforbrug udgøres af sømaterialer, men for-
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bruget er meget forskelligt fordelt i landet, idet det i en region udgør næsten 25
procent.
Grønbogen blev færdiggjort i efteråret 2013 og viser,
· At der er store råstofforekomster på havet, men der foreligger ikke tilstrækkelige oplysninger om reservernes kvalitet og grusindhold,
· At indvinding til havs kræver store ressourcer (anlægsinvesteringer) og er
meget bekostelig,
· At det er vigtigt, at der fortsat er tilstrækkelige havnefaciliteter til at losse
sømaterialer samt,
· At der er behov for udarbejdelse af en landsdækkende strategi for indvinding af råstoffer til lands og til havs.
Regionerne har desuden igangsat en udredning af, hvor stort råstofbehovet er
på kommuneniveau, med henblik på at anvende disse oplysninger i forbindelse
med udarbejdelse af råstofplan 2016. Projektet er blevet afsluttet juni 2014.
I forbindelse med en større og intensiv indvinding af sømaterialer i Øresund i
foråret 2014 blev der i pressen fremsat meget kritik af, at staten havde tilladt
denne indvinding, idet flere frygtede, at det ville medføre negative konsekvenser for fiskebestanden i området. Situationen fik Danske Råstoffer til at efterspørge en samlet plan for indvinding af råstoffer til lands såvel som til havs.
Sagen blev også rejst i Folketinget, og her svarede Miljøminister Kirsten Brosbøl den 1.april 2014, at hun fandt det hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med
råstofplanlægningen sker en sammentænkning af indvinding til havs og til
vands, men ikke at der var behov for et større udredningsarbejde.
Danske Regioner vurderer, at der med de allerede udarbejdede råstofplaner for
2008 og 2012 er sket en sammentænkning af indvinding til havs og til lands,
idet det har været nødvendigt at inddrage indvinding til havs for at dokumentere, at der er de nødvendige råstofmængder til den kommende planperiode. Det
er dog ikke blevet nemmere at få udlagt graveområder og indvundet råstoffer
på landjorden, og balancen i udpegning af nye områder og indvinding har været
begunstiget af en nedgang i anlægsaktiviteterne som følge af finanskrisen. En
kommende periode med vækst vurderes at kunne håndteres bedre, hvis der er
skabt det nødvendige overblik, som en national råstofplan, der både dækker
indvinding på landjorden og til havs, kan være en del af.
Sekretariatets bemærkninger
Sagen har været behandlet i Udvalget for Regional Udvikling og EU den 0409-2014.
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Ingen.
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6. Uddannelsesdækning vedr. ungdomsuddannelser - Udmeldinger i anledning af taxameterreform, sagsnr. 14/405
5B

Anja Solak Storgaard

Resumé
Uddannelsesdækning udgør et indsatsområde i Danske Regioners bestyrelses
strategi og arbejdsprogram for 2014-2020. Udvalget for Regional Udvikling og
EU har drøftet mulighederne for, at Danske Regioner sætter fokus på udfordringer, der omhandler hvordan man sikrer en varieret og hensigtsmæssig uddannelsesdækning vedrørende ungdomsuddannelser. En bedre dækning skal
give de unge reelle valgmuligheder med hensyn til uddannelse.
Aktuelt er regeringens forslag til finanslov for 2015 en anledning, da der er forslag om at øge det geografiske udkantstilskud og om at indføre et socialt taxameter. Udvalget vurderer, at forslaget er et skridt i den rigtige retning, men at
det er utilstrækkeligt. 16.600 færre 16-19 årige i år 2020 end i dag sætter uddannelsesstederne under pres og giver behov for nye løsninger. Der er behov
for at pege på flere mulige veje til at sikre en god geografisk uddannelsesdækning. Det kan bl.a. være egentlige etableringstilskud, forpligtende samarbejder
mellem erhvervsuddannelser mv.
Indstilling
Udvalget for Regional Udvikling og EU indstiller,
at Danske Regioner dagsordenssætter de komplekse udfordringer om at opretholde og øge uddannelsesdækningen særligt i yderområder, herunder tilgængelighed.
at Danske Regioner peger på mulige tiltag, der kan forbedre den regionale uddannelsesdækning, herunder etableringstilskud, campusser, kollegier, digitale
læringsformer, transportforbindelser og incitamenter til skolesamarbejde.
Sagsfremstilling
Uddannelsesdækning – en regional uddannelsespolitisk udfordring
Uddannelsesdækning udgør et indsatsområde i Danske Regioners bestyrelses
strategi og arbejdsprogram for 2014-2020. Udvalget for Regional Udvikling og
EU har med udgangspunkt i et oplæg udarbejdet i samarbejde med regionerne
drøftet mulighederne for, at Danske Regioner sætter fokus på udfordringer, der
omhandler, hvordan man får flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse
bl.a. via en bedre uddannelsesdækning. Anledningen er en kommende taxameterreform.
I dag har hver femte af de 25-34 årige kun grundskolen som højeste gennemførte uddannelse. Analyser viser, at transporttid - sammen med socioøkono-

Bestyrelse 2014 - 2018s møde
den 26-09-2014
misk baggrund - har betydning for de unges valg af ungdomsuddannelse, og for
om de gennemfører uddannelsen. Eksempelvis viser en undersøgelse, at 20
procent af de unge i Region Hovedstaden har fravalgt en ungdomsuddannelse
på grund af for lang transporttid. Transporttid til erhvervsuddannelserne er særligt lang, da de er lokaliseret færre steder.
Lettere adgang til uddannelse kan derfor bidrage til at få flere unge med på uddannelsesvognen.
Forslag til Finanslov for 2015 – et skridt i den rigtige retning, men ikke nok
Regeringen vil med forslag til finanslov indføre et socialt taxameter på 200
millioner kroner, der skal give bedre mulighed for at reducere frafaldet på ungdomsuddannelserne ved at tilgodese skoler med mange frafaldstruede elever.
Derudover øges det geografiske tilskud med ca. 16 millioner kroner til omkring
70 millioner kroner. Udkantstilskuddet, som det også kaldes, skal hjælpe med
at opretholde et bredt og varieret uddannelsesudbud i udkantsområderne og give flere unge mulighed for at tage en ungdomsuddannelse i deres nærområde.
Udvalget for Regional Udvikling og EU vurderer, at forslaget er et skridt i den
rigtige retning, men at det samtidig er utilstrækkeligt. Med færre unge og en
stigende urbanisering vil en række skoler komme under pres og få sværere forudsætninger for at opretholde udbud, da skolernes økonomi i høj grad er baseret på antal elever. Det gælder særligt i yderområder og uden for de større byer.
Med disse udviklingstendenser er det helt centralt, at der bringes forskellige
muligheder i spil, hvis de unges tilgængelighed til uddannelse skal styrkes i alle
dele af landet. Alternativet er, at de unge fraflytter området eller slet ikke får en
ungdomsuddannelse. Det vil på sigt udgøre en barriere for vækst i hele Danmark, hvis virksomhederne ikke har adgang til kvalificeret arbejdskraft.
Løsningsforslag
Udvalget for Regional Udvikling og EU har drøftet forskellige løsningsforslag,
der alle forudsætter et stærkere samarbejde, særligt mellem skolerne, men også
mellem andre aktører, herunder regionerne. Med taxameterforslaget forventer
regeringen at skolerne får lidt bedre forudsætninger for at få flere igennem en
ungdomsuddannelse. Men rammerne og incitamenterne for at øge uddannelsesdækningen er fortsat utilstrækkelige. Udvalget foreslår, at der arbejdes videre med følgende muligheder, som der allerede er gode erfaringer med i nogle
regioner:
-

Etablering af flere campus med bedre muligheder for bosætning og for
samarbejde om at styrke udbuddet og kvaliteten via samarbejde
Udbredelse af digitale læringsformer
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-

Bedre transportforbindelser.

Endvidere kan der indføres et egentligt etableringstilskud til nye udbud i yderområder
Der bør desuden indføres langt stærkere incitamenter til at samarbejde mellem
skolerne. Konkret kan indføres forpligtende samarbejder mellem erhvervsuddannelserne i stil med samarbejdet på det almengymnasiale område. Opgaverne
kan bl.a. være at koordinere udbud af uddannelser, herunder talentspor, den
praktikpladsopsøgende indsats mv. samt at udvikle kvaliteten. Regionerne bør
indgå i samarbejdet. Formålet skal være at styrke samarbejdet om øget sammenhæng i uddannelsessystemet samt om at øge tilgængeligheden til uddannelserne.
Forslagene kan indføres ud fra omlægninger af eksisterende økonomiske ramme.
Den regionale rolle på uddannelsesområdet
Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet på uddannelserne med henblik på, at der er et
tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen.
Endvidere er regionen via forpligtende samarbejder med til at koordinere kapaciteten og fordele eleverne på de almene gymnasier. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at
udbyde en eller flere ungdomsuddannelser i regionen.
Regionsrådene skal også høres, hvis et udbud af en professionsuddannelse ønskes nedlagt.
Sekretariatets bemærkninger
Sagen er drøftet i Udvalget for Regional Udvikling og EU den 4. september
2014.

Bilag
Ingen.
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7. Aftale om partnerskab mellem regionerne og Foreningen Skills Denmark, sagsnr. 14/506
6B

Anja Solak Storgaard

Resumé
Regionerne og Foreningen Skills Denmark, der står for afvikling af Danmarksmesterskaberne på erhvervsuddannelserne, har udarbejdet et forslag til
aftale om et strategisk partnerskab for at sikre udbredelse og forankring regionalt af konkurrencen DM i Skills (Mesterskaber i erhvervsuddannelser). Aftalen skal sikre koordinering og synliggørelse af de mange aktiviteter i regionen,
hvor mesterskabet afholdes, herunder regionernes og vækstforas bidrag.
Indstilling
Udvalget for Regional Udvikling og EU indstiller,
at bestyrelsen godkender et strategisk partnerskab mellem Foreningen Skills
Denmark og regionerne om at udbrede og forankre DM i Skills regionalt
at Danske Regioner besætter posten som tilforordnet i Skills Denmarks bestyrelse administrativt.
Sagsfremstilling
Danske Regioners formandskab har på møde med Undervisningsministeren i
november 2013 stillet sig positive over for, at regionerne gerne vil støtte DM i
Skills, når mesterskaberne afholdes i pågældende region. Det gør regionerne allerede i dag. Det fremgår endvidere af aftalen om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” fra februar 2014, at: I forlængelse af reformen tager regeringen initiativ til at få etableret en fælles forståelse med Danske Regioner om,
at udbredelse af Skills-mesterskaber er en fælles forpligtelse.
Baggrund: Søgningen til og gennemførselsprocenterne på erhvervsuddannelserne er lav og faldende og behovet for faglærte presser sig på, ikke mindst i
forbindelse med de offentlige anlægsbyggerier. Danmarksmesterskaberne på
erhvervsuddannelserne DM i Skills har vist sig at brande erhvervsuddannelserne effektivt, idet søgningen er steget på flere af de skoler, der har deltaget aktivt i mesterskaberne. Endvidere bidrager afholdelsen til synliggørelse af erhvervsuddannelser for elever allerede i grundskolen.
Foreningen Skills Denmark (SD) har derfor ønsket at indgå en aftale om et
partnerskab med regionerne om at udbrede og forankre mesterskaberne regionalt. Det skal bidrage til, at flere grundskoler, erhvervsskoler, vejledningcentre
mv. deltager eller på anden vis oplever konkurrencerne og derved får kendskab
til erhvervsuddannelserne.
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Formål med aftalen (udkast er vedhæftet): Formålet med aftalen er - udover
forankring og udbredelse af mesterskaberne - at synliggøre den regionale rolle i
forhold til at styrke erhvervsuddannelsernes kvalitet via DM i Skills og de understøttende aktiviteter.
Desuden har samarbejdsaftalen til formål at skabe en kontinuitet i samarbejdet
mellem regionerne og Skills Denmark. En ramme for strategisk partnerskab
skal gøre det mere smidigt at få etableret samarbejdet fra år til år. Udkastet til
aftale tager udgangspunkt i den eksisterende aftale mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Skills Denmark.
Om Foreningen Skills Denmark: SD er den koordinerende kraft i afviklingen af
fælles Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelserne. SD udgøres af en bestyrelse, der består af repræsentanter fra de faglige udvalg, der har et medansvar for at udvikle erhvervsuddannelserne. Endvidere er en lang række øvrige
faglige udvalg og erhvervsskoler medlemmer af foreningen. Danske Regioner
kan få en plads som tilforordnet i SDs bestyrelse på lige fod med Undervisningsministeriet, LO mv. Bestyrelsens arbejde er af administrativ karakter.
SD har til formål at arbejde for at fremme de danske erhvervsuddannelsers
samfundsmæssige anseelse og status ved at tilskynde unge mennesker, deres
undervisere og arbejdsgivere til at opnå den højeste erhvervskompetence inden
for deres faglige område. De skal promovere og synliggøre erhvervsuddannelserne i Danmark som attraktive uddannelser for unge og de har som mål at udvikle de danske erhvervsuddannelser gennem benchmarking i et internationalt
forum.
Planer for afholdelse: Placeringen af DM i Skills de kommende år:
2015: Københavns Kommune, Region Hovedstaden
2016: Roskilde og omkringliggende kommuner, Region Sjælland
2017: Fredericia Kommune og det øvrige trekantsområde, Region Syddanmark
2018: Herning og omkringliggende kommuner, Region Midtjylland
Økonomi
Det vil være de enkelte regioner og vækstfora, der beslutter med hvilket beløb,
man ønsker at understøtte gennemførelsen af mesterskabet i regionen det relevante år, hvor mesterskabet afholdes i regionen.
Sekretariatets bemærkninger
Udvalget for Regional Udvikling og EU indstillede på sit møde den 4. september 2014 udkast til aftale til bestyrelsens godkendelse. Udvalget fremhævede,
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at mesterskaberne i Skills er en god vej til, at de unge opnår et større kendskab
til mulighederne i erhvervsuddannelserne samt til at styrke erhvervsuddannelsernes image.

Bilag
Udkast til samarbejdsaftale mellem Skills Denmark og regionerne (1130912).
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8. Finansiering af Regionernes Medicinpulje, sagsnr. 14/217
7B

Thomas Birk Andersen

Resumé
Regioner har i fællesskab oprettet en uafhængig medicinpulje på medicinområdet. Medicinpuljen har 20 mio. kr. i 2014. Puljen vil tilsvarende få tilført 20
mio. kr. i årene 2015, 2016 og 2017, hvorefter planen er, at medicinpuljen skal
evalueres.
Medicinpuljen finansieres efter bloktilskudsnøglen af Amgros overskud.
Region Hovedstaden har opfordret Danske Regioners bestyrelse til at drøfte
den fremtidige finansiering af regioners uafhængige medicinpulje.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen drøfter Region Hovedstadens henvendelse om finansiering af
den fælles regionale medicinpulje.
Sagsfremstilling
Danske Regioners bestyrelse har tidligere besluttet at indføre en forskningspulje på medicinområdet i en 4-årig periode. Et af hovedformålene med puljen er
at støtte forskning, som er uafhængig af virksomheder. Det blev besluttet, at
puljen tilføres årligt 20 mio. kr., som finansieres af Amgros overskud.
Medicinpuljen er første gang opslået i foråret 2014 og kan bl.a. benyttes til følgende type forskningsprojekter:
•

•
•

•

•

Uafhængige kliniske forsøg, hvor effekt af nye lægemidler sammenlignes med standardbehandling (effekt eller sikkerhed), eller forsøg hvor
ældre præparater anvendes i nye kombinationer og på nye måder.
Uafhængige forsøg, hvor det undersøges, om det kan være relevant for
visse patientgrupper at ophøre med lægemiddelbehandling.
Uafhængige forsøg, hvor alternativ dosering eller behandlingsvarighed
af nye lægemidler afprøves (fx lavere dosis, støre interval mellem dosering, kortere behandlingsvarighed).
Uafhængige forsøg, hvor effekt og sikkerhed af de nye lægemidler testes i relevante patientgrupper, som normalt ikke indgår i de kliniske
afprøvninger (fx leversyge, nyresyge, børn, gamle, meget overvægtige,
bevidstløse, svært psykotiske, multisyge).
Uafhængige forsøg, hvor det undersøges om de anprisninger, som virksomhederne lover (effekt og bivirkninger) afprøves.
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Der har været stor interesse for puljen. Der er således allerede her i første ansøgningsrunde indkommet 107 ansøgninger til medicinpuljen, og der er ansøgt
om økonomisk støtte for knap 275 mio. kr.
Idet puljen råder over 20 mio. kr., har det derfor været nødvendigt at prioritere
blandt de indkomne 107 ansøgninger. Den styregruppe, som er nedsat med deltagelse af alle regioner, har udvalgt 10 projekter, som kan modtage støtte i denne ansøgningsrunde. Projekterne omhandler bl.a.:
•

•

•

•

Et projekt hvor man beskriver effekten af systematisk udredning af astma med henblik på nedtrapning af astmamedicin hos overbehandlede
patienter.
I et andet projekt ses på patienter med kronisk myeloid leukæmi. Hos
en del patienter er virkningen af medicinen så god, at man efter tre års
behandling ikke kan spore sygdommen. Med studiet vil man undersøge,
om der er patienter der kan stoppe behandlingen, samt om der er bivirkninger eller risici ved at stoppe behandlingen.
Et projekt hvor man undersøger behandlingslængden for antibiotika af
ukomplicerede urinvejsinfektioner. Hypotesen for projektet er, at 3 dages behandling er tilstrækkelig, og at 5 dages behandling, som forekommer i dag, giver unødig lang antibiotikaeksponering med øget risiko for bivirkninger og resistens.
Et projekt, hvor man undersøger muligheden for at anvende T-celle terapi til patienter med modermærkekræft. Foreløbige undersøgelser tyder
på gode resultater, da 50 pct. af patienterne opnår effekt. Effekten er ofte langvarig, og adskillige af patienterne må i praksis betragtes som helbredt. Medicinindustrien har på trods af de gode resultater ikke økonomisk interesse i at investere i videreudviklingen af behandlingsformen.

Forinden endeligt tilsagn gives til de 10 projekter har styregruppen dog ønsket
at undersøge muligheden for at samtlige regioner inddrages i alle projekter, og
hvis det ikke er muligt ønskes flest mulige regioner inddraget. Alle ansøgere er
ligeledes blevet bedt om at tilpasse deres budgetter. Endeligt tilsagnsbrev forventes snart at blive fremsendt til ansøgerne.
Puljen er i 2014 finansieret af Amgros’ overskud efter bloktilskudsnøglen. Det
har været hensigten, at puljen også i de kommende år finansieres på tilsvarende
vis.
Region Hovedstaden har opfordret Danske Regioners bestyrelse til igen at drøfte finansieringen af regionernes uafhængige medicinpulje, herunder muligheden for at finansiere den direkte af Danske Regioners budget eller ved særskilt
indbetaling til Danske Regioner.
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Sekretariat skal bemærke, at selvom finansieringen tages fra Amgros" overskud (for at signalere, at en lille del af indkøbsbesparelsen går tilbage til forskning og kvalitet på medicinområdet), så sker det - modsat Amgros" normale
nøgle - efter bloktilskudsnøglen, hvorfor det svarer nøjagtigt til at indbetale til
Danske Regioner.

Bilag
Brev fra Region Hovedstaden til Danske Regioners bestyrelse (1171276).
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9. Høringssvar vedr. bekendtgørelser om sundhedspersoners tilknytning
til industrien, sagsnr. 14/2317
8B

Thomas Birk Andersen

Resumé
Sundhedsministeriet har sendt tre bekendtgørelser i høring, som fastsætter regler for sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicoindustri.
Formålet med de nye regler er at understøtte, at både sundhedspersoner og industri får et fagligt udbytte af samarbejde til gavn for patientbehandlingen.
Samtidig skal reglerne sikre patienters tillid til sundhedspersoner som uvildige
fagpersoner.
Danske Regioner har i sit høringssvar til Sundhedsministeriet givet udtryk for,
at den øgede gennemsigtighed for sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicoindustrien er positiv. Den større gennemsigtighed kan være med
til at øge patienters tillid til sundhedspersonalet, ligesom den vil være hensigtsmæssig i forhold til at sikre den rigtige brug af lægemidler og medicinsk
udstyr.
Der er i høringssvaret taget forbehold for politisk godkendelse.
Indstilling
Det indstilles,
at Danske Regioners høringssvar godkendes.
Sagsfremstilling
Som opfølgning på anbefalingerne i rapporten ”Forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder” udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsministeriet (med deltagelse af Danske
Regioner) har Folketinget vedtaget en ændring af lægemiddelloven. Med lovændringen indføres regler for sundhedspersoners samarbejde med medicovirksomheder, ligesom man kender det for lægemiddelområdet. Herudover indføres
bl.a. en anmeldelsesordning til Sundhedsstyrelsen for sundhedspersoner, som
foretager undervisning, forskning eller har ejerskab i en virksomhed på op til
200.000 kr.. Der skal efter loven indhentes tilladelse fra Sundhedsstyrelsen,
hvis beløbet overstiger 200.000 kr.
Sundhedsministeriet har som opfølgning på lovændringen nu fremsendt høring
over bekendtgørelse om sundhedslægemidlers tilknytning til lægemiddel- og
medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr (Tilknytningsbekendtgørelsen), bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler samt
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bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr. De tre bekendtgørelser
fastsætter nærmere regler og formkrav til udmøntning af den ovenfor omtalte
lov. Målsætningen med de nye regler er at understøtte, at både sundhedspersoner og industri får et fagligt udbytte af samarbejdet til gavn for patientbehandlingen. Samtidig skal reglerne sikre patienters tillid til sundhedspersoner som
uvildige fagpersoner.
Danske Regioner giver i sit høringssvar generelt udtryk for, at den øgede gennemsigtighed for sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicoindustrien er positiv. Den større gennemsigtighed kan være med til at øge tilliden
fra patienter til sundhedspersonalet, ligesom den vil være hensigtsmæssig i forhold til at sikre den rigtige brug af lægemidler og medicinsk udstyr. Herudover
er det positivt, at patientforeninger fremover også skal offentliggøre, hvilke
økonomiske fordele de modtager fra virksomheder, da det vil kunne skabe
klarhed over eventuelle interessekonflikter.
Mere specifikt peges der bl.a. på, at reglerne om tilknytning til lægemiddelvirksomheder bør udvides til også at omfatte sygehusapotekere, som har stor indflydelse på valg af lægemidler. Herudover bør sygeplejersker og SOSUassistenter omfattes af reglerne. Kredsen af sundhedspersoner med tilknytning
til medicovirksomheder, som omfattes af reglerne, bør omfatte medicoingeniører og -teknikere.
Danske Regioner henleder desuden Sundhedsministeriets opmærksomhed på,
at regionernes indkøbsorganisation på sygehusmedicinområdet (Amgros) er
omfattet af reglerne, da Amgros på vegne af sygehusapotekerne ejer de markedsføringstilladelser, der ligger til grund for sygehusapotekernes produktion
af lægemidler, som anvendes på sygehusene. Eftersom Amgros af omverdenen
ikke opfattes som en lægemiddelvirksomhed, og sygehusapotekernes produktion af lægemidler primært er et spørgsmål om forsyningssikkerhed af lægemidler, som lægemiddelindustrien ikke ønsker at levere til sygehusene, foreslår
Danske Regioner i høringsbrevet, at Amgros undtages fra reglerne.
Danske Regioner har i høringssvaret taget forbehold for politisk godkendelse.
De i dagsordenspunktet omtalte bekendtgørelser om industrisamarbejde kan
hentes på følgende link til høringsportalen:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/38994
Sekretariatets bemærkninger
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Bestyrelse 2014 - 2018s møde
den 26-09-2014
Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde har behandlet sagen
den 18. september 2014.

Bilag
Høringssvar over bekendtgørelser om industritilknytning (1171277).
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Bestyrelse 2014 - 2018s møde
den 26-09-2014
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Bestyrelse 2014 - 2018s møde
den 26-09-2014
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10. Generelle orienteringer, sagsnr. 14/1956
9B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Følgende emner er til orientering
•

Sundhedsstyrelsens handlingsplan

Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen godkendes.
Sagsfremstilling
Sundhedsstyrelsens handlingsplan, sag nr. 14/2753
Sundhedsstyrelsens har den 15. september 2014 udgivet en handlingsplan vedrørende omlægning af tilsyn af sundhedspersoner samt organisationer. Herudover foretager styrelsen en intern organisationsændring.
Overordnet indeholder handlingsplanen ni forskellige indsatsområder med 25
forskellige konkrete indsatser. Styrelsen forventer, at handlingsplanen er afsluttet og endelig implementeret i 2016.
Handlingsplanen lægger op til en ny tilsynsstrategi med omlægning af det nuværende tilsyn med sundhedspersoner fra faste tilsynsområder til et mere risikobaseret proaktivt tilsyn. Målet er herved at sikre patientsikkerheden.
Handlingsplanen vil kræve lovændringer og berører mange snitflader med andre aktører på sundhedsområdet, herunder regionerne.

Bilag
Ingen.

Bestyrelse 2014 - 2018s møde
den 26-09-2014
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Bestyrelse 2014 - 2018s møde
den 26-09-2014
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11. Næste møde, sagsnr. 14/1956
10B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at næste møde holdes fredag den 31. oktober 2014 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
Sagsfremstilling

Bilag
Ingen.

Bestyrelse 2014 - 2018s møde
den 26-09-2014
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Bestyrelse 2014 - 2018s møde
den 26-09-2014
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12. Eventuelt, sagsnr. 14/1956
1B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling

Bilag
Ingen.

Medlemmerne af
Danske Regioners Bestyrelse 2014 - 2018
m.fl.

04-09-2014
Sagsnr. 14/1747
Maren Munk-Madsen
Tel.: 3529 8165
E-mail:
mma@regioner.dk

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)
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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.
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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-

Side 5

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.
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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

UDKAST TIL AFTALE

11-08-2014
Sag nr. 14/506
Dokumentnr.

Strategisk partnerskab mellem Foreningen Skills Denmark og regionerne
Regionerne og Foreningen Skills Denmark indgår en aftale om et strategisk
partnerskab for at sikre udbredelse og forankring regionalt af konkurrencen
DM i Skills. Aftalen skal sikre koordinering og synliggørelse af de mange
aktiviteter i regionen, hvor mesterskabet afholdes.
Formål med aftalen
Formålet med aftalen er overordnet at understøtte målsætningen om, at flere
unge vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen ved - i et partnerskab
- at afvikle DM i Skills, der bidrager til at brande og øge synligheden af erhvervsuddannelserne i den pågældende region.
Et strategisk partnerskab skal for det første omhandle, hvilke aktiviteter regionen ønsker at yde finansiel støtte til, samt hvilke initiativer eller dele af
afviklingen, som regionerne ønsker at understøtte på anden vis. Det skal
bl.a. bidrage til at styrke koordineringen og udviklingen af de mange aktiviteter omkring afholdelsen af de årlige håndværksmesterskaber, som mange
aktører er med til at udføre og understøtte, herunder den pågældende region, skoler, Skills Denmark, kommuner, faglige udvalg mv.
For det andet skal den strategiske partnerskabsaftale bidrage til, at styrke
synligheden af den regionale støtte, således at regionerne som minimum
sidestilles med øvrige sponsorer.
For det tredje vil aftalen bidrage til, at DM i skills udvikles og udbredes fra
år til år. Skills Sekretariatet eller regionale parter kan være modtager af regionernes økonomiske bidrag og kan dermed udgøre en vigtig brik for kontinuitet og videreudvikling mesterskabet. Det regionale bidrag til sekretariatet er dog under forudsætning af, at pengene udelukkende går til de aftalte
prioriterede aktiviteter. Regionerne kan ikke finansiere drift af sekretariatet.
Det vil med aftalen dermed fortsat sikres, at de regionale midler går til sup-

plerende, regionsspecifikke aktiviteter, der tager udgangspunkt i de regionale uddannelsesstrategier, jf. afsnit om organisering.
Udformning af strategisk partnerskab
Fra år til år indgås en dialog om afholdelsen af mesterskabet og der indgås
et partnerskab mellem den pågældende region, hvor mesterskabet afholdes
og Foreningen Skills Denmark (SD)
Opgaver og aktiviteter
Partnerskabets opgaver vil have to ben:
- afholdelsen af selve arrangementet DM i Skills samt
- regionale udviklingsaktiviteter i forbindelse med mesterskaberne.
Eksempler på de regionale udviklingsaktiviteter har bl.a. været videreudvikling af Skills Stafetten, lokale konkurrencer, styrket vejledning, synlighed, markedsføring, kontakt til og forankring hos til lokale erhvervsskoler,
grundskoler, uu-centre, erhvervsliv mv.
Organisering
SD er ansvarlig for afholdelsen af selve konkurrencen DM i Skills. Regionen er ansvarlig for de udviklingsaktiviteter, regionen beslutter. Styregruppen nedsættes fra år til år. De konkrete opgaver og aktiviteter aftales i en
styregruppe eller lignende, der sikrer koordinering mellem SD-aktiviteter
og de regionale udviklingsaktiviteter.
Danske Regioner har en tilforordnet i SDs bestyrelse.
Økonomi
Regionerne bidrager med et beløb, der besluttes fra år til år af regionsråd
og/eller vækstforum. Regionerne/vækstfora er ansvarlige for økonomistyringen af de regionalt støttede aktiviteter, jf. også formålsbeskrivelsen. Regionerne kan også vælge at bidrage med arbejdskraft til denne indsats.
Regionale udviklingsmidler til uddannelse udmøntes via tilsagn til en uddannelsesinstitution, jf. lov om institutionsstruktur. EU-strukturfondsmidler
kan (via vækstfora) bl.a. udmøntes via tilsagn SD-sekretariatet.
Kommunikation og synlighed
I aftalen om strategisk partnerskab fremgår det, at regionen opnår fordele
som øvrige hovedsponsorer, bl.a. vedrørende den synlighed regionen opnår,
dvs. placering af logo, indbydelser til politiske indlæg, bl.a. ved åbningsar-
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rangement m.v. Der kan også udarbejdes en egentlig kommunikationsstrategi, hvor det aftales, hvem der står for hvilke kommunikations- og markedsføringsindsatser.
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Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Fremsendt pr. e-mail

09-09-2014
Sag nr. 14/2317
Dokumentnr.
Thomas Birk Andersen
Tel. 3529 8270
E-mail: Tad@regioner.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har med brev af 21. august 2014
fremsendt høring over bekendtgørelse om sundhedslægemidlers tilknytning
til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr (Tilknytningsbekendtgørelsen), bekendtgørelse om reklame
mv. for lægemidler samt bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr.
Danske Regioner skal indledningsvist tage forbehold for eventuelle politiske bemærkninger, da det ikke har været muligt at foretage en politisk behandling af lovforslaget indenfor tidsfristen.
Danske Regioner ser generelt den øgede gennemsigtighed vedrørende
sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicoindustrien som
værende positiv. Det må formodes, at den større gennemsigtighed kan være
med til at øge tilliden fra patienter til sundhedspersonalet, ligesom den vil
være til hensigtsmæssig gavn for den rationelle brug af lægemidler og medicoudstyr. Det er samtidig positivt, at patientforeningerne fremover også
skal offentliggøre, hvilke økonomiske fordele de modtager fra virksomheder, da det også vil kunne bidrage til at skabe klarhed over eventuelle interessekonflikter.
Danske Regioner har herudover følgende konkrete bemærkninger til de tre
bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om sundhedslægemidlers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr (Tilknytningsbekendtgørelsen)
§1: Sundhedspersoner der er omfattet af reglerne om tilknytning til lægemiddelvirksomheder bør udvides til også at omfatte sygehusapotekere på
grund af deres væsentlige indflydelse på hvilke lægemidler andre sundhedspersoner vælger i behandlingen. Herudover bør sygeplejersker og SOSU assistenter ligeledes omfattes af reglerne.
§2: Kredsen af sundhedspersoner med tilknytning til medicovirksomheder
bør også omfatte medicoingeniører og -teknikere.
§ 4: Det følger af denne paragraf, at man ved lægemiddelvirksomheder forstår virksomheder, der har en tilladelse efter lægemiddellovens § 7, stk. 1,
eller § 39, stk. 1, bortset fra offentlige sygehuse.
Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at Amgros er indehaver af tilladelser efter lægemiddellovens § 7, stk. 1, og § 39, stk. 1. Dette er
tilfældet, idet Amgros ejer de markedsføringstilladelser, der ligger til grund
for sygehusapotekernes produktion af SAD lægemidler. Lægemidlerne anvendes til patientbehandling på de danske sygehuse.
I det det følger af § 4, at de offentlige sygehuse ikke er omfattet af reglerne,
så betyder det, at såfremt sygehusapotekerne selv ejede markedsføringstilladelsen, ville sygehusapoteket ikke blive omfattet af reglerne, ej heller de
læger som måtte samarbejde med sygehusapoteket.
Eftersom det i praksis ikke er sygehusapotekerne, der er indehaver af markedsføringstilladelserne, men derimod Amgros, er det Danske Regioners
opfattelse, at Amgros ligeledes bør undtages fra reglerne, da Amgros er en
integreret del af sygehusenes egenproduktion af lægemidler.
Amgros opfattes af omverdenen ikke som en lægemiddelvirksomhed. Danske Regioner skal i den forbindelse fremhæve, at fastholdelsen af SAD lægemidlerne primært er et spørgsmål om forsyningssikkerhed, idet SAD lægemidlerne i udgangspunktet er lægemidler, som lægemiddelindustrien ikke
kan/ønsker at levere til sygehusapotekerne. Hverken Amgros eller sygehusapotekerne har derfor nogen videre interesse i, at øge eller fastholde produktionen af SAD lægemidlerne, såfremt der findes et alternativ, og derfor
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har Amgros selvsagt ikke den samme kommercielle interesse, som lægemiddelindustrien har.
Det fremgår af det høringsbrev, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremsendt, at Sundhedsstyrelsen i tilknytning til de nye regler vil
udarbejde og opdaterede bruttolister med identifikation af bl.a. alle omfattede virksomheder. Danske Regioner skal i den forbindelse foreslå, at der i
§ 4 henvises til bruttolisten og specificeres, at såfremt en virksomhed ikke
optræder på bruttolisten, så er virksomhederne ikke omfattet af reglerne.
Idet Amgros reelt set ikke er en lægemiddelvirksomhed, men blot tilfældigvis falder inden for definitionen, skal det foreslås, at Amgros ikke optages
på Sundhedsstyrelsens bruttoliste og dermed ikke omfattes af tilknytningsbekendtgørelsens anvendelsesområde. Hermed vil Amgros blive undtaget
fra reglerne om underretning og anmeldelsespligten.
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
§ 29: Det bør anføres, at sponsorering af borgermøder skal holdes på et rimeligt niveau.
Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr
§1, stk. 3: Kredsen af sundhedspersoner bør udvides til også at omfatte medicoingeniører og -teknikere.
§ 1, stk. 4: Kredsen bør udvides til også at omfatte repræsentanter for distributører og importører af medicinsk udstyr.
§ 4: Det vil være vanskeligt at bevise om et konkurrerende produkt til
sammenligning er udvalgt på illoyalt eller på loyalt grundlag. Det kan også
diskuteres om reklamer for medicinsk udstyr skal fremstå absolut eller relativt. Derfor foreslås følgende forslag til ændring i tekst:
”§ 4. Reklamer, der indeholder sammenligninger, skal udformes således, at
sammenligningerne ikke er egnet til at vildlede. En sammenligning skal på
alle punkter bygge på kendsgerninger, der kan dokumenteres, og fabrikanten af det medicinske udstyr som indgår i sammenligningen skal have givet
sit tilsagn hertil.”
Eller alternativt:
”§ 4. Reklamer må ikke indeholde sammenligninger med tilsvarende medicinsk udstyr.”

Side 3

Side 4

§ 16: Som foreslået i bemærkningerne til bekendtgørelse om reklame mv.
for lægemidler, bør det også i bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr anføres, at sponsorering af borgermøder skal holdes på et rimeligt niveau.
Afsluttende bemærkninger
De omhandlende bekendtgørelser vil få indflydelse for mange sundhedspersoner. Det vurderes derfor at være afgørende nødvendigt, at Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse sikrer, at der udarbejdes en grundig og præcis
formidling om lovteksten og en vejledning til aktørerne om, hvordan de
konkret skal forholde sig.
Det anbefales endvidere at denne information og vejledning præciserer
utvetydigt hvem, som er omfattet af bekendtgørelserne, idet det ikke ud fra
lovteksten entydigt kan ses om også fx sundhedspersoner, der har rådgivende funktion overfor offentlige myndigheder i spørgsmål om lægemidler og
medicinsk udstyr, er omfattet.
Endelig skal Danske Regioner bemærke, at man risikerer, at industrifinansieret kompetencegivende og nødvendige uddannelsesaktiviteter for sundhedspersoner bortfalder, hvorfor der anbefales kompensation herfor.

Med venlig hilsen

Tommy Kjelsgaard

