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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 11/1546
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Resumé
Formandsskabet har møde med Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup den 1. november 2011.
Formandskabet har møde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den
11. november 2011.
Notat om det specialiserede social- og specialundervisningsområde blev omdelt.
Overvågningsrapport fra Europarådets kommunalkongres
Europarådets Kommunalkongres vil i løbet af år 2012 udarbejde en overvågningsrapport om vilkårene for det lokale og regionale demokrati i Danmark.
Visitationsretningslinjer
I økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer for visitation og henvisning skal fortsætte, og at der i august 2011
skal udtages to nye områder. Sekretariatet har meddelt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at regionerne ønsker følgende to områder valgt til udarbejdelse af visitationsretningslinjer: Knæatroskopier samt operation for tunge
øjenlåg.
Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om fedmekirurgi
Sundhedsstyrelsen nedsatte efter beslutning i Det Rådgivende Udvalg for
Specialeplanlægning i efteråret 2010 en faglig arbejdsgruppe, der skulle opdatere de kliniske retningslinjer for fedmekirurgi (også kaldet Fællesprotokol for
kirurgisk behandling af svær overvægt). Sundhedsstyrelsen sætter nu arbejdet
i bero og afventer resultatet af to andre analyser, som løber parallelt.
Aftaler med private vedr. behandlingsrettighederne for psykiatriske patienter
Der blev i januar i år indgået en et-årig aftale med private om behandlingen af
psykiatriske patienter. Der er pt. ikke ønsker fra det administrative personale i
regionerne om ændringer i indholdet i aftalerne.
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Pjecen ”Vi er nået langt på kort tid” om regionernes sundheds-it samarbejde
Regionernes Sundheds-it (RSI) har lavet en pjece, der gør status på itsamarbejdet. Det fremgår af pjecen, at regionerne har nået stort set alle pejlemærkerne for 2010-2011, og der sættes fokus på de kommende pejlemærker –
for eksempel etablering af en klinisk it-arbejdsplads, som skal give læger, sygeplejersker og specialister nem, hurtig og sammenhængende adgang til de informationer, der er nødvendige for god og sikker behandling af patienterne.
Pjecen blev omdelt og kan rekvireres hos Danske Regioner eller RSI.
Studietur til Singapore
Formandskabet tager sammen med formændene for Sundhedsudvalget, Sundhedsinnovationsudvalget og Udvalget for Regional Udvikling på en studietur
til Singapore i efteråret 2012. Formålet er at indhente viden og inspiration i
forhold til konkrete tiltag, der kan være med til at fremme effektiviteten og
kvaliteten i forhold til borgerne på sundheds- og infrastrukturområderne.
Er øget fokus på kvalitet svaret på sundhedsvæsenets udfordringer?
Konferencen er arrangeret af Lægeforeningen og Danske regioner og finder
stede tirsdag den 29. november kl. 9.30 – 17.00 på Radisson Blu Scandinavia
Hotel, København. Program blev omdelt.
Orienteringssager
Henrik Thorup orienterede om en rapport fra statsrevisorerne om fedmekirurgi.
2. Godkendelse af åbent referat af møde 25-08-2011 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 11/1546
Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé
-

3. Nyt regeringsgrundlag, sagsnr. 11/1733
Bestyrelsen var enig om, at regeringsgrundlaget er en oplagt mulighed for at
placere regionale synspunkter i en ny ramme. Bestyrelsen fandt endvidere, at
foreningen bør forholde sig proaktivt til arbejdet i forbindelse med den varslede evaluering af kommunalreformen.
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Der var enighed om, at foreningen skal rykke hurtigt og proaktivt på udvalgte
områder i regeringsgrundlaget. Bestyrelsen fandt, at det er hensigtsmæssigt
med en kontakt til KL om snitflader/samarbejdsflader mellem kommuner og
regioner.
Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Bent Hansen, Carl Holst, Ulla Astman, Flemming Stenild, Poul Müller og Jens Stenbæk/Henrik Thorup. Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til brug
for bestyrelsens drøftelser den 10. november og den 24. november om mål og
principper for evalueringen samt form og iscenesættelse af arbejdet.

Resumé
Regeringen har den 3. oktober 2011 offentliggjort regeringsgrundlaget. Flere
af punkterne i grundlaget har væsentlig betydning for regionerne.
4. Tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde, sagsnr. 09/1757
Bestyrelsen godkendte,
at bestyrelsesmøderne forlænges med en time,
at bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 24. november fastlægger mødetidspunkterne,
at bestyrelsen/formandskabet løbende orienteres om fremdriften i det strategiske arbejde, herunder kommunikationsindsatsen,
at bestyrelsen i højere grad forelægges sager med henblik på strategiske drøftelser,
at sager til orientering forkortes og placeres til sidst,
at flere sager afsluttes i de politiske udvalg og forelægges bestyrelsen til orientering.

Resumé
Der er lavet et forslag til en ny tilrettelæggelse af bestyrelsens møder. Formålet er at skabe mere rum til overordnede drøftelser på møderne. Ændringerne
omfatter både en forlængelse af møderne samt en anderledes vægtning af sager på dagsordenen, således der bliver fokus på de strategiske og fremadrettede beslutninger.
5. Digitale dagsordener, sagsnr. 09/1757
Bestyrelsen godkendte,
at Danske Regioner overgår til digitale dagsordener fra 1. februar 2012, samt
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at beslutningen omfatter bestyrelsen, foreningens politiske udvalg og direktørkredsene.

Resumé
Alle fem regioner forventes i løbet af det næste halve år at gå over til digitale
dagsordener. Danske Regioner ønsker at følge regionerne og overgå til udsendelse af digitale dagsordener til bestyrelsen, de politiske udvalg og direktørkredsene pr. 1. februar 2012. Danske Regioner vil i den forbindelse anvende
programmet eDagsorden, som også vil blive anvendt i regionerne.
6. Rammerne for generalforsamling 2012, sagsnr. 09/3117
Bestyrelsen godkendte udkastet til program for generalforsamling 2012,
at de politiske udvalg skal bidrage til skriftlig beretning,
at udvalgsformændene deltager i debatten om formandens tale og skriftlig beretning,
at erhvervs- og vækstministeren, ministeren for sundhed og forebyggelse samt
social- og integrationsministeren inviteres til at deltage i en paneldebat, samt
at alt skriftligt materiale udsendes elektronisk.

Resumé
Danske Regioners generalforsamling afholdes den 12. april 2012. Som noget
nyt foreslås det, at de politiske udvalg bidrager til skriftlig beretning, samt at
udvalgsformændene deltager i debatten om formandens tale og skriftlige beretning. Det foreslås også, at erhvervs- og vækstministeren, ministeren for
sundhed og forebyggelse samt social- og integrationsministeren inviteres til at
deltage i en paneldebat med Danske Regioners formandskab.
7. Danske Regioners deltagelse i Folkemødet 2012, sagsnr. 11/1157
Bestyrelsen besluttede
at afholde et udvidet bestyrelsesmøde i forbindelse med Folkemødet 2012,
at der udarbejdes et forslag til en fælles ramme for regionernes og foreningens
aktiviteter på Folkemødet 2012 til forelæggelse for Demokratiudvalget og bestyrelsen,
at bestyrelsen forelægges et detaljeret budget for aktiviteterne, når der foreligger et udkast til aktivitetsplan.

Resumé
Folkemødet på Bornholm 2012, som afholdes den 13.-17. juni, kan bruges
som en anledning for regionspolitikerne til at debattere, netværke og profilere
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det regionale demokrati. En fælles ramme for regionernes og Danske Regioners aktiviteter vil både understrege regionernes evne til at samarbejde og spare ressourcer.
8. Uddannelseskurser for regionalpolitikere, sagsnr. 09/2069
Bestyrelsen godkendte, at det næste fælles uddannelseskursus for regionale
politikere har EU som emne og finder sted i begyndelsen af 2012, samt
at emnet for et efterfølgende fælles uddannelseskursus i efteråret 2012 bliver
psykiatri.

Resumé
Det næste fælles regionale uddannelsesinitiativ kan være om EU-systemet.
Kurset henvender sig til alle regionale politikere, og skal tilbydes tidligt i
2012, samtidig med at Danmark har formandskabet for EU. Psykiatrien kan
være emnet for det efterfølgende fælles kursus i efteråret 2012.
9. Samarbejde med Europabevægelsen, sagsnr. 10/2502
Bestyrelsen ønskede ikke et medlemskab af Europabevægelsen.

Resumé
Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk medlemsorganisation, der er
rettet mod at skabe viden og opmærksomhed omkring det europæiske samarbejde og europæisk politik (EU og Europarådet). Medlemmer er både privatpersoner, interesseorganisationer og firmaer.
Et medlemskab af Europabevægelsen vil gavne Danske Regioners europapolitiske arbejde på såvel administrativt som politisk niveau. Det vil koste 15.000
kroner årligt, og udgiften vil dækkes af foreningens almindelige driftsbudget.

10. Benchmark af udvalgte støttefunktioner i regionerne, sagsnr. 11/399
Bestyrelsen tog til efterretning, at regionerne arbejder videre med optimering
af områderne, blandt andet med udgangspunkt i den viden, der er tilvejebragt
gennem PwC rapporten.
Bestyrelsen godkendte endvidere, at rapporten offentliggøres som del af arbejdet med effektiviseringsstrategien.

Resumé
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Rapporten om benchmark af udvalgte støttefunktioner giver et samlet billede
af udgifterne til vask og rengøring på de somatiske sygehuse i Danmark. Den
viser, at der er et stort spænd i forhold til, hvad de enkelte hospitaler betaler
for ydelserne. Rapporten angiver en lang række forklaringer på forskellene,
men tallene giver dog alligevel et fingerpeg om, at der er områder, hvor en
nærmere analyse muligvis vil kunne give effektiviseringer.
Det er nu op til de enkelt regioner at arbejde videre med den viden, der er
fremkommet gennem PwC´s arbejde.
11. Status på aftale om flere praktikpladser i regionerne, sagsnr. 09/2464
Bestyrelsen drøftede sagen.

Resumé
Regionerne indgik i marts 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011. Aftalen
indebærer, at regionerne i 2011 skal oprette 390 ekstra praktikpladser i forhold
til niveauet i 2009. De ekstra praktikpladser ligger udover den aftalte stigning
i dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelsen, jfr. Trepartsaftalen fra
2007. En manglende målefterlevelse kan få økonomiske konsekvenser i form
af modregning i bloktilskuddet.
En opgørelse over indgåede uddannelsesaftaler i regionerne i perioden januarjuli 2011 viser, at der særligt for så vidt angår praktikpladser til øvrige erhvervsuddannelser kan være grund til bekymring for, om aftalen kan efterleves.
12. Grønbog: Modernisering af direktiv om anerkendelse af kvalifikationer, sagsnr. 11/1427
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé
EU Kommissionen har udsendt en grønbog til høring hos Danske Regioner.
Grønbogen handler om modernisering af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
Grønbogen omfatter bl.a. sundhedsområdet. Heri foreslås det bl.a., at der etableres advarselsordninger, så EU landende kan se, om en medarbejder f.eks. har
fået frataget sin autorisation. Det foreslås også, at der skal ske en regulering af
uddannelserne til bl.a. sygeplejersker, jordemødre og læger, herunder special-
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læger. Mange af de ting der foreslås, findes allerede i Danmark, og derfor har
Danske Regioner kun få kommentarer til grønbogen.
13. Høringssvar om Professionsmaster, sagsnr. 11/1361
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.

Resumé
Danske Regioner er blevet bedt om at deltage i en behovsanalyse for at etablere en professionsmaster på professionshøjskolerne. Undervisningsministeriet
har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at udarbejde analysen i løbet af ganske kort tid.
Danske Regioner har bedt om regionernes kommentarer til undersøgelsen og
har med udgangspunkt heri udarbejdet et samlet høringssvar til EVA. Høringssvaret er skeptisk overfor masteruddannelser, der ikke har udgangspunkt
i forskning og evidens. Forsknings- og evidensbaseringen mener regionerne,
er afgørende for at sikre kvaliteten i behandling af patienterne. Sundhedsudvalget har godkendt høringssvaret.

14. Konference om sammenhæng mellem teori og praktik på professionsbacheloruddannelserne, sagsnr. 11/1688
Bestyrelsen godkendte konferencen
og besluttede at stille en underskudsgaranti på 20.000 kroner til konferencen.

Resumé
Danske Regioner indgår i et samarbejde med KL, FTF og professionshøjskolernes rektorkollegium om at sætte fokus på de mellemlange videregående uddannelser. For at fastholde fokus på uddannelsesområdet vil partner lave en
konference i januar 2012 om forholdet mellem teori og praktik. Det forventes,
at konferencen vil være udgiftsneutral, men der kan være udgifter forbundet
med den, hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med deltagere.
15. Fælles kvalitetsinitiativer, sagsnr. 09/1481
Bestyrelsen godkendte, at regionerne igangsætter fælles kvalitetsindsatser på
tre områder fra 2012,
at regioner igangsætter fælles udviklingsarbejde på fire områder fra 2012,
at sekretariatet i samarbejde med regionerne arbejder videre med, hvordan der
konkret følges op / monitoreres i forhold til initiativerne,
at igangsættelse af yderligere initiativer drøftes medio 2012.
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Thor Buck Grønlykke tog forbehold.

Resumé
Bestyrelsen godkendte på mødet den 23. juni 2011 en fremadrettet strategi for
udrulning af ”Kvalitet i sundhed”. Et væsentligt element i strategien er initiativer i forhold til den kliniske indsats. Bestyrelsen besluttede, at regionerne
hver for sig og i fællesskab vil sætte særligt fokus på et udvalg af kvalitetsinitiativer. Fra administrativ side er der anbefalet en indsats på i alt syv områder.
Områderne er alle kendetegnet ved, at de forbedrer behandlingen for patienten
og bidrager til overordnede målsætninger om lavere dødelighed og færre fejl.
På flere af områderne er der også potentiale for at reducere sundhedsvæsnets
omkostninger.
På tre af områderne (tryksår, Sikker Kirurgi Tjekliste og bedre behandling af
blodforgiftning) vurderes det, at arbejdet umiddelbart kan sættes i gang i stor
skala i alle regioner. På de øvrige fire områder (antibiotika anvendelse, blod
management, videndeling om RADS og psykiatrien) er der behov for at sætte
gang i et udviklingsarbejde.
16. Retningslinjer for undervisning på de sikrede institutioner, sagsnr.
10/2157
Bestyrelsen godkendte: ’Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede
institutioner’, og at retningslinjerne sendes til regioner, kommuner, ministerier
og andre relevante samarbejdspartnere.

Resumé
Som led i et større kvalitetsudviklingsarbejde omkring de sikrede institutioner
for børn og unge bestilte Danske Regioner i 2009 en undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet om undervisning på institutionerne. Undersøgelsen viste bl.a., at der var stor variation i undervisningskvaliteten på tværs af
institutionerne. På den baggrund nedsatte socialdirektørkredsen i Danske Regioner en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde retningslinjer for undervisningen på de sikrede institutioner. Retningslinjerne beskriver dels kravene til undervisning på baggrund af Lov om Folkeskolen og Ungepakke II,
dels hvilke særlige vilkår der gør sig gældende for undervisningen på de sikrede institutioner.
17. Bedre sammenhæng mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelse, sagsnr. 08/1727
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Bestyrelsen godkendte oplægget, og at der arbejdes for at synliggøre den regionale rolle i relation til koordinering af uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeindsatserne blandt relevante aktører
Udvalget opfordrer i øvrigt til, at der sættes fokus på, om der er behov for at
styrke de strategiske drøftelser, samt hurtigheden i sagsbehandlingen i vækstforaene.

Resumé
Der er udarbejdet et udspil om bedre sammenhæng mellem erhvervs-,
uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. Det foreslås bl.a., at de regionale
vækstfora får ansvar for at koordinere de tre indsatsområder regionalt.
Desuden indeholder oplægget en række anbefalinger, konkrete forslag og eksempler på, hvad regionerne allerede gør på fire områder.
18. Øget rekruttering og kvalitet på erhvervsuddannelserne, sagsnr.
10/447
Bestyrelsen godkendte oplægget Øget rekruttering og kvalitet på erhvervsuddannelserne.

Resumé
I samarbejde med regionerne har Danske Regioner udarbejdet et oplæg med
en række anbefalinger, der skal sikre øget rekruttering og kvalitet på erhvervsuddannelserne. Med udgangspunkt i de regionale erfaringer på området
er der formuleret 19 anbefalinger inden for syv indsatsområder. De konkrete
anbefalinger vedrører bl.a. bedre uddannelsesdækning og synliggørelse af de
karriereveje, som en erhvervsuddannelse kan føre til.

19. Orienteringspunkter, sagsnr. 11/1546
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Resumé
20. Næste møde, sagsnr. 11/1546
Bestyrelsen besluttede,
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at næste møde i Danske Regioners bestyrelse holdes torsdag den 10. november 2011.

Resumé
21. Eventuelt, sagsnr. 11/1546
-

Resumé
-

