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Side 2

1. Formandens meddelelser, sagsnr. 11/872
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé
Møde 25. maj 2011 i Finansministeriet om økonomiforhandlingerne (sættemøde)
Formanden orienterede om mødet. Der er møde igen den 1. juni og afslutning
formentlig den 3.-4. juni 2011.
Brev af 25. maj 2011 sendt til indenrigs- og sundhedsminister Bertel
Haarder og erhvervs- og økonomiminister Brian Mikkelsen vedr. frigivelse af pulje for sundheds-it for 2011
Brevet blev omdelt til bestyrelsen til orientering.
Brev af 23. maj 2011 sendt til indenrigs- og sundhedsminister Bertel
Haarder og erhvervs- og økonomiminister Brian Mikkelsen vedr. regionernes vidensdeling om sygehusbyggeri (one stop shop)
Brevet blev omdelt til bestyrelsen til orientering.
Sygefraværet falder i regionerne
• Sygefraværet i regionerne er faldet for tredje år i træk.
• Fra 12,5 fraværsdage i gennemsnit pr. medarbejder i 2009 til 12,0 fraværsdage i 2010.
• Det betyder at hver enkelt af de 120.000 fuldtidsansatte i gennemsnit
er syge en halv dag mindre end året før. Det svarer til, at der er 223
fuldtidsansatte mere på arbejde hver dag året rundt.
• Siden 2007 er sygefraværet faldet med næsten en hel arbejdsdag – 0,9
fraværsdag per fuldtidsansat.
Samarbejdsprojektet under STS
Danske Regioner har siden regionernes dannelse været fast deltager i STS
(Styregruppen for Tværoffentlige samarbejde) sammen med KL, Finansministeriet og de relevante fagministerier.
Samarbejdsprojektet udløber aftalemæssigt med udgangen af 2011, men i forbindelse med økonomiaftalen for 2012 lægges der op til en fortsat eksistens af
dette forum i perioden 2012-14 under ny former.

Side 3

Bestyrelsen støttede et fortsat medlemskab.
Befordring og befordringsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling
Notat om befordring og befordringsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling blev omdelt til bestyrelsen til orientering.

2. Godkendelse af åbent referat af møde 12. maj 2011 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 11/872
Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé
3. Evaluering af Danske Regioners generalforsamling 2011, sagsnr.
09/2500
Bestyrelsen drøftede indhold og rammer for den afholdte generalforsamling
2011 med henblik på tilrettelæggelse af den kommende generalforsamling den
12. april 2012 i Nyborg og lagde vægt på følgende elementer:
At generalforsamlingen holdes på én dag
At der kun skal være ét eksternt oplæg, og
At debatten tilrettelægges mere aktivt

Resumé
Danske Regioners generalforsamling blev afholdt i Aalborg Kongres og Kulturcenter den 14. april 2011. Blandt de faste elementer på dagsordenen var
formandens beretning og regeringens hilsen. Temaet for eftermiddagens debat
var den økonomiske krise og kvalitet i sundhed. Der blev endvidere gennemført et gæsteprogram.

4. Fokusområder op til, under og efter det danske EU-formandskab forår 2012, sagsnr. 10/2502
Bestyrelsen godkendte strategioplægget.
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Resumé
Danske Regioners dialog med regionerne og eksterne aktører op mod og under det danske EU-formandskab foråret 2012 foreslås i strategioplægget forankret i den europæiske vækststrategi EU2020 og forhandlingerne om EU´s
finansielle ramme 2014-2020.
5. Danmarks Nationale Reformprogram, sagsnr. 11/4
Bestyrelsen godkendte,
at Danske Regioner fortsat arbejder for at synliggøre, hvordan regionerne kan
bidrage til at indfri målene i Europa 2020-strategien bl.a. gennem de regionale
erhvervsudviklingsstrategier, de regionale partnerskabsaftaler og de regionale
udviklingsplaner.

Resumé
Danmark har sendt sit Nationale Reformprogram til EU-Kommissionen. Reformprogrammet beskriver de tiltag, regeringen har taget og vil tage for at bidrage til at opfylde Europa 2020 strategiens fem overordnede mål og identificerer flaskehalse for vækst. Desuden præsenteres den overordnede økonomiske ramme for dansk økonomi.
Regionale og lokale myndigheders bidrag til at nå de fastsatte nationale mål
fremgår på ingen måde af reformprogrammet, og høringsfristen har været så
kort, at der må sættes spørgsmålstegn ved den reelle høring.

6. Konference om overvægt og fedme, sagsnr. 10/138
Bestyrelsen godkendte forslag om afholdelse af en konference om overvægt
og fedme i efteråret 2011 og pointerede vigtigheden af at præcisere risiciene.

Resumé
KL og Sund By Netværket inviterer Danske Regioner til at samarbejde om afholdelse af en fælles konference om overvægt og fedme i efteråret 2011.
Temagruppen om kronisk sygdom har drøftet henvendelsen og vurderet, at det
er relevant for regionerne at tage del i konferencen og at samarbejde med KL
og Sund By Netværket herom.
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7. Samarbejde med Danske Patienter om uddannelse af patientrepræsentanter, sagsnr. 07/3655
Bestyrelsen godkendte udkast til Patientrepræsentanthåndbogen.

Resumé
Håndbog for patientrepræsentanter i sundhedsvæsenet er udarbejdet som led i
udviklingen af en kort uddannelse for patientrepræsentanter. Den er lavet i
samarbejde med Danske Patienter.
Håndbogen vil indgå i de en-dags kurser, som uddannelsen består af. Den beskriver generelt forskellige problemstillinger, som det kan være nyttigt for en
patientrepræsentant at kende til. Eksempelvis en beskrivelse af sundhedsvæsenet og særligt regionernes rolle.
8. Obama-administrationens Partnership for Patients, sagsnr. 11/411
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Præsident Barack Obamas administration har netop lanceret initiativet ”Partnership for Patients: Better Care. Lower Costs”. Formålet er, at alle amerikanere skal have råd til sikre sundhedsydelser af høj kvalitet. Det nye initiativ
minder på flere punkter om den kvalitetsdagsorden, som regionerne har lanceret i Danmark. Initiativet minder også om den skotske kvalitetsstrategi samt de
initiativer, som man tager i England netop nu for at højne kvaliteten af sundhedsydelser og samtidig indhøste besparelser.

9. Lovforslag om registrering af og tilsyn med private sygehuse, klinikker og praksis, sagsnr. 11/590
Bestyrelsen godkendte høringssvaret suppleret med en bemærkning om lovforslagets sammenhæng med det aftalte kvalitetsarbejde på speciallægeområdet, men fandt, at almenpraksisområdet ikke bør inddrages, og at foreningen
bør henvise til den akkreditering under den danske kvalitetsmodel, som indgår
i overenskomsten om speciallægehjælp.

Resumé
Et lovforslag om ændring af sundhedsloven betyder, at private sygehuse, klinikker og praksis, der udfører lægelig behandling, skal registreres i Sundhedsstyrelsen. Styrelsen skal på baggrund af registreringen foretage tilsyn.
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Danske Regioner skriver blandt andet i sit foreløbige høringssvar, at registreringen og tilsynet også bør omfatte almen praksis. Sekretariatet ønsker i den
endelige tilbagemelding til ministeriet at tilføje, at dobbeltkontrol bør undgås i
forhold til det allerede aftalte kvalitetsarbejde i speciallægepraksis.
10. Kortlægning af de regionale fødevareinitiativer, sagsnr. 10/1463
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Danske Regioner har sammen med regionernes vækstforumsekretariater udarbejdet en kortlægning af de regionale fødevareinitiativer i 2009-2010. Kortlægningen viser, at fødevareområdet fortsat er højt prioriteret i regionerne. Det
har ført til særlige satsninger inden for bl.a. produktudvikling, innovation og
kompetenceudvikling i fødevareerhvervet. De regionale projekter løftes i et
bredt samarbejde med virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner og andre
organisationer. Samlet set har de regionale vækstfora investeret 234 millioner
kroner i fødevareinitiativer i 2009-2010.
11. Rapport om flere buspassagerer, sagsnr. 10/1129
Bestyrelsen godkendte,
at Danske Regioner fortsat arbejder for at få yderligere midler til den kollektive bustrafik, med henblik på at medvirke til realisering af trafikforligets målsætninger for den kollektive trafik,
at Danske Regioner fortsat arbejder for at sikre større sammenhæng mellem
statslig, regional og kommunal planlægning af mobilitet og transport – og i
denne forbindelse konkret, at transportministeren koordinerer en samlet plan
omfattende hele den kollektive transport for at realisere trafikforligets målsætning om kollektiv trafik samt trafikområdets klimamål,
at Danske Regioner arbejder for, at alle relevante virkemidler i trafikselskaber
og regioner, der kan have effekt på antallet af buspassagerer i regionale busser, tages i anvendelse,
at regionerne fortsat arbejder sammen med kommuner og trafikselskaber om
at øge antallet af buspassagerer samt,
at regionerne fortsat arbejder for at styrke samarbejdet mellem kommuner, regioner og trafikselskaber i den konkrete planlægning af kollektiv bustrafik.

Resumé
Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark har den 4. maj 2011
offentliggjort en rapport, der belyser, hvad der skal til for at få flere passagerer
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i den kollektive bustrafik. Rapporten konkluderer, at det er muligt at nærme
sig opfyldelse af trafikforligets målsætninger for vækst i den kollektive bustrafik. Det kræver, at hele paletten af virkemidler tages i brug – samt at der tilføres omkring 1,5 milliarder kroner ekstra årligt, navnlig til øget drift. Samtidig
skal det grundliggende busprodukt være i orden og bussernes fremkommelighed prioriteres.
I et interview i forbindelse med offentliggørelsen udtalte Transportminister
Hans Christian Schmidt, at han ville holde et møde med Danse Regioner, KL
og Trafikselskaberne i Danmark om rapporten.
12. Regionernes prioritering af jordforureningsarbejdet, sagsnr. 10/2381
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Resumé
Videncenter for Jordforurening har sendt et notat til Miljøstyrelsen om regionernes prioritering af jordforureningsarbejdet. Baggrunden er et forslag på et
samråd med Miljøministeren om at opprioritere oprydningsindsatsen i forhold
til borgerservice eller kortlægning.
Notatet bygger på notater fra regionerne. Det viser sammenhænge i jordforureningsindsatsen, som man må tage hensyn til, når der skal prioriteres. Forskelle i regionernes prioriteringer i 2009 begrundes. Udfordringer i opgaveløsningen og faste krav, der binder ressourcer, beskrives. Endelig beskriver
notatet den forventelige udvikling i de kommende år.
Notatet viser dels, at Folketingets indtryk af forholdet mellem ”administration” og ”oprydning” hvilede på et forkert grundlag, dels at det ikke er nemt at
opprioritere oprydningen, da det vil få indflydelse på en række andre bindinger og sammenhænge på jordforureningsområdet.
13. Undervisningsmateriale til gymnasiet, sagsnr. 08/3524
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
Videncenter for Jordforurening har udarbejdet undervisningsmateriale om
jordforurening til gymnasiet og HF. Materialet viser ved hjælp af cases, hvordan man kan bruge teori i praksis. Det bliver på den måde vedkommende for
eleverne. Formålet er at øge kendskabet til jordforurening og fremme interessen for de uddannelser, som er relateret til området.
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14. Orienteringspunkter, sagsnr. 11/872
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
15. Næste møde, sagsnr. 11/872
Bestyrelsen besluttede, at et ekstraordinært bestyrelsesmøde holdes den 1. juni
2011 kl. 18.30, og at mødet den 9. juni aflyses.

Resumé
16. Eventuelt, sagsnr. 11/872
-

Resumé
-

