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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 14/1956
Budgetaftaler
Formanden konstaterede, at der er indgået budgetaftaler for 2015 i alle fem
regioner og at udgifterne flugter med det aftalte i økonomiaftalen, både på
drift og anlæg. For anlæg til psykiatrien afviger fordelingen regionerne imellem fra den bloktilskudsnøgle, som satspuljepartierne havde forudsat. Regeringen er orienteret herom. Notat vedrørende budgetaftalerne for 2015 blev
omdelt.
Fejl i beregningen af DRG-taksterne
Formanden orienterede om, at staten har lavet en fejl i beregningen af
DRGtaksterne, der betyder at den kommunale medfinansiering var fastsat 822
mio. kr. for højt i økonomiaftalen og regionernes bloktilskud fastsat tilsvarende for lavt. Danske Regioner og KL har den 16. september indgået aftale med
staten om, at bloktilskuddet i 2015 forhøjes med 822 mio. kr. ved midtvejsreguleringen i 2015.
Ret til hurtigt udredning
Formanden orienterede om at de første tal fra den nationale monitoreringsmodel har vist at 65 procent bliver udredt inden 30 dage. De nationale monitoreringstal indeholder imidlertid også de forløb, hvor patienten selv har valgt at
vente eller hvor der er en faglig grund til at patienten har ventet mere end 30
dage. Alligevel er der behov for et skærpet fokus på nye visitationsprocedurer
og patientinformation, at sætte ind over for flaskehalse, fx med aftaler med
private, samt at sikre bedre registreringer.
Redegørelse vedrørende overdødelighed i weekender m.m.
Danske Regioners redegørelse af 24. oktober 2014 til Ministeriet for Sundhed
og Forebyggelse vedrørende overdødelighed i weekender m.m. blev omdelt.
Konferencer i 2014
En oversigt over konferencer i 2014 blev omdelt.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 28-08-2014 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 14/1956
Referatet blev godkendt.
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3. Nye afregningsmodeller, der sigter mod værdi for patienten, sagsnr.
14/556
Det blev besluttet, at der skal nedsættes en tværregional embedsmandsgruppe,
som skal indhente erfaringer med nye betalingsmodeller (både i regionerne og
i udlandet) og som skal udarbejde oplæg til bestyrelsen om næste skridt. Der
blev endvidere bevilget op til 1,6 mio. kr. fra bestyrelsespuljen i 2014-2015 til
indsamling af erfaringer fra Sverige om værdibaseret styring og vurdering af
potentialet ved at overføre disse erfaringer til danske forhold på udvalgte områder.
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.

4. Magasin: Regional arbejdsmarkedsindsats til gavn for vækst i hele
landet, sagsnr. 14/2434
Bestyrelsen godkendte oplæg til magasinet med arbejdstitlen ”Regional arbejdsmarkedsindsats til gavn for vækst i hele landet” og bevilgede 200.000
kroner ekskl. moms fra bestyrelsens pulje til finansiering af magasinet.
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.

5. Grønbog om øget anvendelse af sømaterialer som råstoffer på lige fod
med landbaserede råstoffer, sagsnr. 14/24
Bestyrelsen besluttede, at opfordre miljøministeren til, sammen med Danske
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Regioner, snarest at udarbejde en national strategi for råstofindvinding, der
kobler råstofindvinding på land med indvinding til havs. Det blev endvidere
besluttet, 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 1) vurdering af
de tilgængelige sømaterialer og deres kvalitet, 2) vurdering af, om de nuværende havnefaciliteter er tilstrækkelige til at dække behovet fremover samt 3)
belyser mulighederne for genanvendelse som erstatning for nye råstoffer.
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.

6. Uddannelsesdækning vedr. ungdomsuddannelser - Udmeldinger i anledning af taxameterreform, sagsnr. 14/405
Bestyrelsen besluttede, at Danske Regioner skal dagsordenssætte de komplekse udfordringer om at opretholde og øge uddannelsesdækningen særligt i
yderområder, herunder tilgængelighed. Danske Regioner skal pege på mulige
tiltag, der kan forbedre den regionale uddannelsesdækning, herunder etableringstilskud, campusser, kollegier, digitale læringsformer, transportforbindelser og incitamenter til skolesamarbejde.
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,
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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.

7. Aftale om partnerskab mellem regionerne og Foreningen Skills Denmark, sagsnr. 14/506
Bestyrelsen godkendte et strategisk partnerskab mellem Foreningen Skills
Denmark og regionerne med henblik på at udbrede og forankre DM i Skills
regionalt. Det blev besluttet, at Danske Regioner besætter posten som tilforordnet i Skills Denmarks bestyrelse administrativt.
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.

8. Finansiering af Regionernes Medicinpulje, sagsnr. 14/217
Formanden orienterede om, at Region Hovedstaden tog beslutningen om finansiering af den fælles regionale medicinpulje til efterretning.
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.

9. Høringssvar vedr. bekendtgørelser om sundhedspersoners tilknytning
til industrien, sagsnr. 14/2317
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Bestyrelsen godkendte Danske Regioners høringssvar.
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.

10. Generelle orienteringer, sagsnr. 14/1956
Bestyrelsen godkendte orienteringen.
Resumé
Følgende emner er til orientering
•

Sundhedsstyrelsens handlingsplan

11. Næste møde, sagsnr. 14/1956
Bestyrelsen besluttede, at næste møde holdes fredag den 31. oktober 2014 kl.
10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
Afbud fra Leila Lindén.

12. Eventuelt, sagsnr. 14/1956
Ulla Astman orienterede om mødet i Bruxelles 25. september 2014 med de
danske medlemmer af Europa-Parlamentet og den danske undervisningsminister.

