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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 16/67
0B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling

Bilag
Ingen.
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Side 3

2. Godkendelse af åbent referat fra møde den 26. maj 2016 i Danske Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/67
1B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at referatet godkendes.
Sagsfremstilling

Bilag
Åbent referat af møde den 26. maj 2016 i Danske Regioners bestyrelse.pdf
(1325383).
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3. Udpegning til Europarådets kongres af lokale og regionale myndigheder, sagsnr. 16/30
2B

Annelise Korreborg

Resumé
Den danske delegation til Europarådets kongres af lokale og regionale myndigheder (Kommunalkongressen) skal fornyes for perioden oktober 2016 til oktober 2020. Medlemskabet af Kommunalkongressen indgår i Danske Regioners
samlede konstitueringsaftale.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender, at Danske Regioners delegation i Kommunalkongressen videreføres uændret.
Sagsfremstilling
Danske Regioner og KL udpeger fem medlemmer og fem suppleanter til Europarådets kongres af lokale og regionale myndigheder (Kommunalkongressen).
To medlemmer og tre suppleanter udpeges af Danske Regioner. Mens KL udpeger tre medlemmer og to suppleanter. Europarådet har anmodet om fornyelse
af den danske delegation for perioden oktober 2016 til oktober 2020.
Udpegningen indgår i Danske Regioners konstitueringsaftale. Det foreslås derfor, at den nuværende repræsentation videreføres uændret, men at Social- og
Indenrigsministeriet samt Den permanente Repræsentation i Strasbourg orienteres om, at Danske Regioner - ligesom KL - kan have behov for ændringer
som følge af kommunalvalget i november 2017.
Nuværende sammensætning af den danske delegation i Kommunalkongressen:
Repræsentanter:
Randi Mondorf (V), Region Hovedstaden (fmd. for den danske delegation)
Bodil Kornbek (A), Region Hovedstaden
Henrik Brade Johansen (B), Lyngby Taarbæk Kommune
Per Bødker Andersen (A), Kolding Kommune
Erik Flyvholm (V), Lemvig Kommune
Suppleanter:
Anne Ehrenreich (V), Region Hovedstaden
Freddy Blak (A), Region Sjælland
Pia Tørving (A), Region Syddanmark
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Per Nørhave (O), Ringsted Kommune
Steen Andersen (A), Aarhus Kommune

Bilag
Ingen.
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4. Høringssvar - Auktion over frekvenser i 1800 MHz-båndet, sagsnr.
16/29
3B

Annelise Korreborg

Resumé
Energistyrelsen har sendt udkast til auktionsmateriale for 1800 MHz-auktionen
i høring med frist den 3. juni 2016. Danske Regioner har sendt høringssvar med
forbehold for politisk godkendelse.
Danske Regioner peger i høringssvaret bl.a. på, at det erfaringsmæssigt tidligere er lykkedes med en hurtigere udrulning, hvorfor Danske Regioner gerne ser,
at det genovervejes at afkorte fristen 13. juni 2019, at det klart bør fremgå, at
brugerne reelt får en forbindelse, der hele tiden giver den krævede download og
upload hastighed samt, at regeringen tager initiativ til at undersøge mulighederne for at justere i restriktioner, der vanskeliggør opfyldelse af dækningskravet. Desuden opfordres regeringen til at anvende provenuet ved denne auktion
til yderligere initiativer, der sikrer adgang til hurtig og sikker mobil og bredbånd i hele landet.
Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender høringssvaret.
Sagsfremstilling
Energistyrelsen har den 17. maj 2016 sendt udkast til auktionsmateriale for
1800 MHz-auktionen i høring med svarfrist den 3. juni 2016. Danske Regioner
har sendt høringssvar med forbehold for politisk godkendelse.
Danske Regioner peger i høringssvaret på,
• at det erfaringsmæssigt tidligere er lykkedes med en hurtigere udrulning,
hvorfor vi gerne ser, at det genovervejes at afkorte fristen 13. juni 2019
• at det klart bør fremgå, at brugerne reelt får en forbindelse, der hele tiden
giver den krævede download og upload hastighed. Det forekommer uhensigtsmæssigt at kræve oplevelse af en forbindelse og størstedelen af tiden.
• at dækningskravet i hver gruppe af dækningsområder bør opfyldes
• at vilkåret om dækning ikke senere bør lempes med det resultat, at dækningskravet enten helt bortfalder eller i givet faldet udskydes i forhold til
det i auktionen forudsatte.
Desuden peger Danske Regioner på, at en del af de områder, der er omfattet af
dækningskravet, er behæftet med restriktioner af miljømæssige, fredningsmæs-
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sige eller andre forhold. Danske Regioner opfordrer regeringen til at tage initiativ til at undersøge mulighederne for at justere i restriktioner, der vanskeliggør
opfyldelse af dækningskravet. Ligesom Danske Regioner opfordrer regeringen
til at anvende provenuet ved denne auktion til yderligere initiativer, der sikrer,
at der over alt i landet er adgang til hurtig og sikker mobil og bredbånd.
Disse opfordringer har baggrund i bestyrelsens beslutning på mødet den 11. juni 2015 om at sende en henvendelse til den nye regering med et indspil til at
skabe vækst i hele Danmark. Danske Regioner opfordrede regeringen til at sikre, at der kan ydes støtte til effektiv udbredelse af bredbånd til yderområderne,
idet bedre adgang til bredbånd og mobildækning er en nødvendig forudsætning
for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder i alle dele af landet og
dermed for at skabe vækst og arbejdspladser i yderområderne af Danmark.
Sekretariatets bemærkninger
Udvalget for Regional Udvikling og EU har den 2. juni 2016 drøftet auktionen
og tilsluttet sig principperne i høringssvaret.

Bilag
Høringssvar - Auktion over frekvenser i 1800 MHz-båndet - underskrevet.pdf
(1325547).
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5. Aftale om faste læger på plejecentre, sagsnr. 15/2437, j.nr. RLTN-Gen
4B

Anette Ernst Seehusen

Resumé
Der er indgået en politisk aftale om implementering af initiativ om faste læger
tilknyttet plejecentre (plejehjemslæger).
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Af ”Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019” fremgår, at der gradvist indføres en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Der er afsat 100 millioner kroner i perioden
2016-2019 til ordningen.
Ordningen ønskes iværksat med henblik på at forbedre den sundhedsfaglige
behandling af beboere på plejecentre, herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt at forbedre
medicinhåndteringen m.m.
Der er nu indgået en politisk aftale om implementering af initiativet om faste
læger tilknyttet plejecentre (plejehjemslæger).
Praktiserende Lægers Organisation (PLO), staten, Danske Regioner og KL er
enige om, at
der skal implementeres en ordning, hvor beboere på plejecentre tilbydes at være tilmeldt
en praktiserende læge, der er fast tilknyttet plejecentret.
Ordningen består af to elementer:
1. Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er
fast tilknyttet plejecentret. Honoreringen for den sundhedsfaglige behandling sker efter reglerne i Overenskomst om almen praksis.
2. Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fast tilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på
plejecentret.
Aftalen indeholder en centralt aftalt timetakst for konsulentens sundhedsfaglige rådgivning af personalet på plejecentret. Taksten er aftalt med udgangspunkt
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i en tidligere aftalt praksiskonsulenttakst for tilsvarende arbejde for enten
kommuner eller regioner.
De regionale elementer i aftalen er:
•
•

at den omhandler lægebetjeningen af beboerne på plejehjemmene, og
at den konkrete udmøntning af aftalen (dvs. den konkrete tilrettelæggelse på baggrund af lægedækningssituation, geografisk placering af plejehjemmene mv.) skal aftales i de regionale praksisplanudvalg.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der har stået for de konkrete forhandlinger, men Danske Regioner har (tillige med KL) haft bilaterale drøftelser med
ministeriet.

Bilag
Politisk aftale om implementering af ordning med fasttilknyttede læger til plejecentre.pdf (1324504).
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6. Indspil til FORSK2025-kataloget, sagsnr. 16/543
5B

Johanne Flowers Parning

Resumé
Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 26. februar 2016 igangsat processen frem mod FORSK2025 – et prioritetsgrundlag for strategisk forskning.
FORSK2025-kataloget skal udgøre et konsolideret overblik over samfundets
vigtigste forskningsbehov. FORSK2025 skal bl.a. medvirke til, at den politiske
prioritering og efterfølgende udmøntning af midler til strategisk forskning foretages på et velbegrundet fagligt grundlag.
Danske Regioner har samlet et bidrag fra regionerne og udarbejdet et samlet
indspil til FORSK2025-processen.
Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Offentlige investeringer i strategisk forskning
Uddannelses- og Forskningsministeriet har sat en proces i gang, der skal danne
grundlag for, at de politiske investeringer i strategisk forskning foretages på
baggrund af solid viden.
Staten investerer årligt knap en milliard kroner i forskning, som skal bidrage til
at løse store danske og globale samfundsudfordringer og ikke mindst skabe
vækst, velstand og velfærd i Danmark.
Formål
Formålet er at lave et nyt katalog, hvori de mest løfterige områder for samfundets investeringer i forskning identificeres. Ambitionen er nytænkning i forhold
til det nuværende FORSK2020-katalog, som lige nu er rammesættende for den
strategiske forskning i Danmark.
Styrelsen for Forskning og Innovation er tovholder på processen og vil gerne
have interessenternes hjælp til at tænke helt nyt i forhold til FORSK2025kataloget – processen lægger derfor op til en meget åben og fremadrettet proces, hvor man ser 10 år ud i fremtiden. Interessenterne er blevet opfordret til at
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indtænke mulige snitflader til EU’s kommende forskningsindsatser efter Horizon 2020, der er EU’s støtteprogram for forskning og innovation.
Endeligt skal FORSK2025-kataloget kunne tjene til inspiration i arbejdet med
politisk at prioritere forskningsmidler bredt i forskningssystemet på f.eks. universiteterne, andre vidensinstitutioner, i private fonde med videre.
FORSK2025-kataloget udarbejdes i armslængde fra det nationale politiske niveau, da kataloget bl.a. skal kunne fungere som videns-, inspirations- og prioriteringsgrundlag for både regering og opposition i forbindelse med politiske beslutninger om allokering af strategiske forskningsmidler.
Med udgangen af december 2016 er det ambitionen overordnet at have fastlagt,
hvilke temaer der skal med i det endelige katalog. Herefter vil der blive arbejdet på at konsolidere og kvalitetssikre FORSK2025-kataloget med henblik på
offentliggørelse omkring april 2017, således at kataloget bl.a. kan indgå i arbejdet med at udmønte de politisk afsatte midler til strategisk forskning fra og
med finansloven for 2018.
Dette er første runde i processen. Det forventes, at der efter sommeren vil
komme nye muligheder for at bidrage til FORSK2025-kataloget.
Fællesregionalt indspil
Danske Regioner har modtaget 35 bidrag. På baggrund af regionernes bidrag
har Danske Regioner rubriceret følgende 9 temaer, som danner rammen for det
samlede indspil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sundhed – behandling, forebygelse og sundhedsfremme
Sund teknologi, data og it-infrastruktur
Personlig medicin, biobanker og next generation sequencing (NGS)
Demografisk udvikling – fertilitet, aldring og genetiske markører
Lighed i sundhed
Socialområdet - velfærdsteknologi og samskabelse
Fødevarer og bioteknologi, grænsefladesystemer og bæredygtig udvikling
Turisme og oplevelsesøkonomi
Cirkulær økonomi, SMART teknologi og grøn omstilling

Sekretariatets bemærkninger
Sagen er blevet drøftet på et møde i Sundhedsudvalget den 3. juni 2016 og i
Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde den 9. juni 2016.
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Region Syddanmark har ikke kunnet nå at fremsende materiale til Danske Regioner, og har derfor sendt et selvstændigt bidrag til Styrelsen for Forskning og
Innovation. Region Syddanmarks svar fremgår således ikke af ovenstående.

Bilag
Brev til Uddannelses- og Forskningsministeriet (1323783).
Tematisk oversigt over regionernes bidrag til FORSK2025 (1324970).
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7. Generelle orienteringer, sagsnr. 16/67
6B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•
•

Nyt servicekoncept i Regionernes Hus
Danske Regioners ny hjemmeside
Ansvar for misbrugsbehandling af ikke-indlagte psykisk syge

Indstilling
Det indstilles,
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Nyt servicekoncept i Regionernes Hus, sagsnr.
Danske Regioner er på vej med indførelse af et nyt servicekoncept for afholdelse af møder i Regionernes Hus. Det nye servicekoncept skal bl.a. bidrage til at
minimere spild samt skabe fornyelse og et ensartet serviceniveau.
Servicering af møder vil fremover ske ved selvbetjening fra en række buffeter
på mødegangen. Det nye koncept træder i kraft i august 2016.
Danske Regioners ny hjemmeside, sagsnr. 14/3023
Danske Regioner lancerer ny hjemmeside i juni 2016. Den nye version regioner.dk skal endnu bedre understøtte målsætningerne i Danske Regioners kommunikationsstrategi - dvs. sætte en offensiv dagsorden indenfor sundhed og regional udvikling, kommunikere målgruppe- og resultatorienteret, og styrke de
politiske vinkler i vores kommunikation.
Hjemmesiden vil have et overskueligt og moderne design. Nøgleordene er fokus og prioritering - målet er en hjemmeside, hvor det rigtige indhold formidles
til de rigtige målgrupper, så det skaber maksimal værdi.
Dette bliver blandt andet muligt ved at give fx citater, talmateriale, figurer og
grafer en fremtrædende plads i det nye design og mere aktivt blive elementer,
der understøtter vores interessevaretagelse. Disse grafiske elementer er alle
nemme at dele på sociale medier og kan dermed bidrage til spredning af Danske Regioners budskaber.
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Den nye hjemmeside vil automatisk tilpasse sig brugerens skærmstørrelse, så
man får en god brugeroplevelse, uanset om regioner.dk ses på mobiltelefon,
tablet eller pc, og der er i den tekniske løsning taget hensyn til brugere med
handicap.
Ansvar for misbrugsbehandling af ikke-indlagte psykisk syge, sagsnr.
16/886
Ansvar for misbrugsbehandling af ikke-indlagte psykisk syge Københavns
Kommune har i forbindelse med drabssagen på bostedet Lindegården stillet
spørgsmålstegn ved kommunens ansvar for misbrugsbehandling af ikkeindlagte psykisk syge. Kommunen tager afsæt i en vejledning fra Sundhedsstyrelsen fra 2008.
Styrelsen har i første omgang - fejlagtigt - bekræftet Københavns Kommunes
udlægning af 2008-vejledningen, selvom både ministerbrev til KL i 2011 og efterfølgende rapporterne fra evalueringen af kommunalreformen entydigt slår
fast, at misbrugsbehandling for ikke-indlagte er en kommunal opgave. Styrelsen har efterfølgende korrigeret - dog kun overfor Københavns Kommune, og
inden da valgte Københavns Kommune at rundsende Sundhedsstyrelsens fejlfortolkning til samtlige medlemmer af Folketingets Social- og Indenrigsudvalg
samt Sundheds- og Ældreudvalg.
På den baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet været nødsaget til at skrive til medlemmerne af begge udvalg og tydeliggøre opgave- og ansvarsfordelingen vedrørende misbrugsbehandling. Ministeriet slår i brevet fast, at misbrugsbehandling under indlæggelse er en sygehusopgave samt at videreførelse
af misbrugsbehandling efter udskrivelse er en kommunal opgave.
Ministeriets udlægning af retstilstanden er rundsendt til regionsrådsformændene og regionerne.

Bilag
Ingen.
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8. Næste møde, sagsnr. 16/67
7B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Det indstilles,
at næste møde holdes torsdag den 25. august 2016 kl. 10.30 – 14.00 i Regionernes Hus.
Sagsfremstilling

Bilag
Ingen.
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9. Eventuelt, sagsnr. 16/67
8B

Maren Munk-Madsen

Resumé
Indstilling
Sagsfremstilling

Bilag
Ingen.

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

02-06-2016
Sagsnr. 16/64
Maren Munk-Madsen
Tel.: 3529 8165
E-mail:
mma@regioner.dk

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 26. maj 2016 kl. 10.30

Deltagere:

Bent Hansen, Jens Stenbæk, Sophie Hæstorp Andersen, Ulla Astman, Stephanie Lose, Leila Lindén, Poul-Erik Svendsen, Susanne Lundvald, Charlotte Fischer, Per Larsen, Lise
Müller, Henrik Thorup, Lone Langballe, Anne V. Kristensen, Jess V. Laursen, Martin Geertsen, Susanne Langer

Afbud:
Regionsdirektører:

Hjalte Aaberg, Jacob Steengaard Madsen, Jane Kraglund,
Per Bennetsen, Svend Særkjær

Deltagere fra Adam Wolf, Signe Friberg Nielsen, Erik Jylling, Gitte
sekretariatet: Bengtsson, Rikke Margrethe Friis, Katrine Tang, Christian
Hüttemeier, Trine Friis (referent)
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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 16/64
Møde med uddannelses- og forskningsministeren
Formandskabet orienterede om møde med uddannelses- og forskningsministeren den 24. maj 2016.
Møde med AC’s nye formand
Formanden orienterede om møde med Akademikernes nye formand Lars
Quistgaard den 3. maj 2016.
Møde på Marienborg om demens
Formanden orienterede om møde om demens arrangeret af statsministeren og
sundheds- og ældreministeren på Marienborg den 9. maj 2016.
Møde med Forhandlingsfællesskabet
Formandskabet orienterede om møde med Forhandlingsfællesskabet vedr.
økonomiforhandlingerne den 24. maj 2016.
Ny prisaftale for lægemidler i primærsektoren
Formanden orienterede om, at der er indgået ny 2½-årig prisaftale med Sundheds- og Ældreministeriet og Lægemiddelindustriforeningen for lægemidler i
primærsektoren fra den 1. juli 2016.
Trepartsforhandlinger
Formanden orienterede om trepartsforhandlingerne, som i første omgang har
fokus på kvalificeret arbejdskraft, bedre overvågning af arbejdsmarkedet og
praktikpladser.
Offentliggørelse af den offentlige digitaliseringsstrategi
Formanden orienterede om møde med finansministeren og erhvervs- og
vækstministeren i forbindelse med offentliggørelsen af den offentlige digitaliseringsstrategi den 12. maj 2016.
Temadrøftelsen om sundhedsuddannelser
Formanden orienterede om, at den temadrøftelse om sundhedsuddannelser,
som bestyrelsen tidligere har efterspurgt, er planlagt til bestyrelsesmødet den
29. september 2016.
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Sygefravær
Den 25. maj 2016 er offentliggjort tal for sygefravær i regionerne i 2015. Tallene viser status quo, samt at sygefraværet i regionerne fortsat er markant lavere end i kommunerne.
Sengepladser i psykiatrien
Bestyrelsen fik omdelt en oversigt over udviklingen i sengepladser i psykiatrien i 2011-2016.

2. Godkendelse af åbent referat fra møde den 21. april 2016 i Danske
Regioners bestyrelse, sagsnr. 16/64
Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Høring om lovforslag om ændring af integrationsloven, mv., sagsnr.
16/207
Bestyrelsen drøftede høringssvaret og fandt, at Danske Regioner i stedet bør
påpege vigtigheden af, at den kommunale vurdering baseres på sundhedsfaglig viden.
Resumé
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udsendt høring over udkast
til lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov
om almene boliger m.v. og forskellige andre love.
Danske Regioner har den 15. april 2016 indsendt høringssvar til ministeriet
med forbehold for politisk godkendelse. Danske Regioners bemærkninger retter sig mod forslag om ændring af kommunernes forpligtelse til at tilbyde nyankomne flygtninge en helbredsmæssig vurdering.

4. Danske Regioner på Folkemødet 2016, sagsnr. 15/1363
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Programmet for Danske Regioners telt er nu på plads. Der er 21 arrangementer, fordelt på de fire dage, og fordelt på både vækst, sundhed, og socialområdet. Fire arrangementer får deltagelse af en minister. Udover de faglige arrangementer vil der også være aktivitet omkring teltet med mere uformelle tiltag.

Side 4

5. Borgernes Sundhedsvæsen, sagsnr. 14/1555
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Bestyrelsen bad på mødet den 3. marts 2016 om en status på Borgernes Sundhedsvæsen. Dette punkt indeholder en status på dels regionernes overordnede
strategier, der knytter sig til Borgernes Sundhedsvæsen, dels de generelle initiativer Danske Regioner har igangsat.

6. Videregivelse af sundhedsoplysninger til arbejdsgivere, sagsnr. 16/935
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at Danske Regioner skal rette henvendelse til Lægeforeningen med henblik på at gøre opmærksom på problematikken.
Resumé
Efter anmodning fra bestyrelsesmedlem Charlotte Fischer redegøres for de
nuværende muligheder for at forebygge, at arbejdsgivere får adgang til sygemeldte medarbejderes følsomme sundhedsoplysninger, udover hvad lovgivningen tilsiger, og uden at disse medarbejdere er informeret om denne risiko.

7. Aftale om udmøntning af Bredbåndspuljen, sagsnr. 16/28
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Regeringen har indgået aftale med partierne bag teleforliget og partierne bag
”Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark” om de kriterier, der skal gælde for udmøntning af aftalen om at afsætte 200 millioner kroner til forsøgsordning med en bredbåndspulje. Der afsættes 80 millioner kroner i 2016 og 40
millioner kroner i 2017, hvorefter ordningen evalueres, inden der tages stilling
til, om de resterende 2 gange 40 millioner kroner skal udmøntes i henholdsvis
2018 og 2019.

8. Rigsrevisionen, sagsnr. 14/951
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Danske Regioner har udarbejdet en status for Rigsrevisionens undersøgelser i
regionerne.
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9. Status på aktuelle EU emner, sagsnr. 16/64
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
EU lovgivning har stor indflydelse på regionernes opgavevaretagelse. Danske
Regioner har identificeret en række EU sager og emner i 2016, der er særligt
væsentlige eller relevante for regionernes opgavevaretagelse.

10. Generelle orienteringer, sagsnr. 16/64
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende emner er til orientering:
•
•

Vederlagskommissionen
Rådgivning om screening for smitsomme sygdomme af flygtninge

11. Næste møde, sagsnr. 16/64
Næste møde holdes torsdag den 16. juni 2016 kl. 9.30 på Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, 3700 Rønne - i forbindelse med Folkemødet.

12. Eventuelt, sagsnr. 16/64
-

København den 26. maj 2016

Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, staten, Danske
Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger til‐
knyttet plejecentre
Aftalen
Praktiserende Lægers Organisation (PLO), staten, Danske Regioner og KL er enige om, at
der skal implementeres en ordning, hvor beboere på plejecentre tilbydes at være tilmeldt
en læge, der er fasttilknyttet plejecentret. Ordningen består af 2 elementer:
1.

2.

Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyt‐
tet til plejecentret. Honoreringen af lægerne for den sundhedsfaglige behandling,
som ydes til de beboere, der er fast tilknyttet en læge, sker efter reglerne i Over‐
enskomst om almen praksis.
Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge
til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

Parterne lægger afgørende vægt på ‐ og vil derfor understøtte ‐ at ordningen bliver lands‐
dækkende, og kommer til at omfatte samtlige plejehjem i løbet af en 4‐årig indfasningspe‐
riode (2016 – 2019). Dette omfatter begge elementer i ordningen, det vil sige både mulig‐
heden for, at beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast
tilknyttet til plejecentret og indgåelse af en konsulentkontrakt om, at den fasttilknyttede
læge yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret. I områder,
hvor almen praksis ydelser leveres af andre ydere end læger, der virker efter Overens‐
komst om almen praksis, understøtter PLO alene implementeringen for så vidt angår de
læger eller klinikker, der virker efter Overenskomst om almen praksis
Ordningen med fasttilknyttede læger til plejecentrene påvirker potentielt alle læger i lo‐
kalområde, og skal i øvrigt tilpasses lokale forhold. Denne centralt indgåede aftale om at
understøtte landsdækkende implementering af ordningen skal derfor følges op af lokale
aftaler mellem parterne i praksisplanudvalgene, hvor de lokale parter aftaler, hvordan
implementeringen konkret skal ske lokalt. I den forbindelse skal det overvejes, med hvil‐
ken kadence ordningen implementeres på den enkelte kommunes plejecentre. Det kan
f.eks. i den forbindelse lokalt besluttes, at tidsforbruget på den sundhedsfaglige rådgiv‐
ning, jf. pkt. 2 ovenfor, afpasses det aktuelle behov, f.eks. således, at der med henblik på
at etablere et godt samarbejde om behandlingen af plejecentrets beboere afsættes mere
konsulenttid i forbindelse med igangsættelsen af ordningen på plejecentrene, og dermed
mindre tid senere i forløbet. Eventuelle gennerelle udfordringer med at sikre lægedækning
i et lokalområde kan indgå i overvejelserne i forbindelse med den lokale implementering.
Med henblik på at understøtte de lokale parters aftaleindgåelse er PLO, staten, Danske
Regioner og KL enige om, at følgende timetakst for lægernes sundhedsfaglige rådgivning
skal anvendes: kr. 901 i 1. april 2016‐niveau. Når de lokale parter indgår aftaler om, at
lægerne ansættes af kommunerne som konsulenter til at yde generel sundhedsfaglig råd‐
givning skal denne timetakst anvendes. Øvrige forhold i forbindelse med ordningen aftales
lokalt.

Monitorering og opfølgning
Der skal foretages en national monitorering og opfølgning på indfasningen af ordningen.
Første opfølgning på implementeringen foretages primo 2017. Derefter fortages en op‐
følgning én gang årligt. Til brug for denne opfølgning indrapporterer de lokale parter ulti‐
mo 2016 – og derefter én gang årligt ‐ status på den lokale implementering af ordningen.
Parterne vil løbende påse – og følge op på – at der er den nødvendige fremdrift i imple‐
menteringen.

____________________
Sophie Løhde

____________________
Christian Freitag

Sundheds‐ og ældreminister

Formand for PLO

____________________
Bent Hansen

____________________
Martin Damm

Formand for Danske Regioner

Formand for KL
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Baggrund
Af ”Aftale om satspuljen på sundheds‐ og ældreområdet for 2016‐2019” fremgår, at der
gradvist indføres en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på
plejecentre. Der er afsat 100 mio. kr. i perioden 2016‐2019 til ordningen.
Med henblik på at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejecentre,
herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttids‐
indlæggelser samt forbedring af medicinhåndteringen m.m., er satspuljepartierne enige
om, at der gradvist skal indføres en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til
beboere på plejecentre baseret på erfaringerne med et tidligere gennemført pilotprojekt
med fast tilknyttede læger.
Ordningen indebærer, at beboere på plejecentre bliver tilbudt en læge, som er fast tilknyt‐
tet plejecentret. Den enkelte beboer kan fortsat frit vælge en anden læge inden for ram‐
merne af reglerne om valg og skift af læge. Den fast tilknyttede læge varetager behandlin‐
gen af den enkelte beboer. Derudover er der enighed om, at der afsættes satspuljemidler
til, at kommunerne i en indkøringsfase kan honorere de fasttilknyttede læger til at yde
generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret – herunder rådgivning i
forhold til medicinhåndtering udover det ansvar den enkelte læge i forvejen har i forhold
til medicingennemgang.
Gennemsnitligt ophold på plejehjem, eksisterende ordninger med fast tilknyttede læger til
plejehjem m.v.
I 2013 var den gennemsnitlige indflytningsalder i en plejebolig på 83,7 år. Indflytningsalde‐
ren for mænd er generelt lavere, end for kvinder. I 2013 var kvinder således i gennemsnit
tre år ældre end mænd ved indflytning.
Beboerne bor ofte kort tid i en plejebolig. Beboerne bor i gennemsnit ca. 2 år og 8 måne‐
der i en plejebolig. Knap en tredjedel bor mindre end et år i en plejebolig.
Ankestyrelsen har i forbindelse med en kortlægning af plejeboligområdet gennemført en
national spørgeskemaundersøgelse. Størstedelen af kommunerne svarer i undersøgelsen,
at de ikke har en fast tilknyttet læge på nogen af deres plejecentre, jf. tabel 1.

Tabel 1
I hvilket omfang er der tilknyttet en fast læge på de enkelte plejecentre?
Antal kommuner
Pct.
Ja, på alle
1
1
Ja, på mere end halvdelen
0
0
Ja, på mindre end halvdelen
1
1
Ja, på enkelte
8
8
På ingen plejecentre
86
90
I alt
96
100
Anm.: Alle 98 kommuner er blevet bedt om at besvare spørgsmålet. I alt 96 kommuner har
besvaret spørgsmålet. Det antages, at kommunernes besvarelser er baseret på en opgørel‐
se af de kommunale plejecentre, og ikke selvejende og privatdrevne. Det kan dog være
behæftet med en vis usikkerhed, om der er kommuner, der også har adgang til disse oplys‐
ninger for selvejende og privatdrevne plejecentre.
Kilde: Ankestyrelsens kortlægning af plejehjemsområdet

Økonomi
Der er afsat i alt 100 mio. kr. i perioden 2016‐2019, som tilføres kommunerne til honore‐
ring af lægerne i forbindelse med, at lægerne i en indfasningsperiode yder
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generel sundhedsfaglig rådgivning. Indfasningen forudsættes at foregå over en 4‐årig
periode, jf. tabel 2. Midlerne ligger uden for den overenskomstaftale økonomiske ramme
for almen praksis.
Tabel 2
Satspuljemidler til faste læger på plejecentre
Mio. kr. 2016‐pl
2016
2017
2018
2019
Faste læger på plejecentre 40
20
20
20
Kilde: Aftale om satspuljen på sundheds‐ og ældreområdet for 2016‐2019.

Permanent
0

Udmøntning
Ordningen med fasttilknyttede læger til plejecenter, som er aftalt med satspuljeaftalen,
består af 2 komponenter:
1.
2.

Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyt‐
tet til plejecentret.
Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge
til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

Ad 1. Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet
til plejecentret.
Det forudsættes, at beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at være tilmeldt en læ‐
ge, der har sin faste gang på plejecentret. Der kan – afhængig af plejehjemmets størrelse –
være tilknyttet en eller flere læger til plejehjemmet. Der er tale om en frivillig ordning,
hvor den enkelte beboer selv vælger, om vedkommende ønsker at være tilknyttet den
eller de faste læger, der er tilknyttet plejecentret.
Ad 2. Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til
at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.
Der er afsat i alt 100 mio. kr. i perioden 2016‐2019, som tilføres kommunerne til honore‐
ring af lægerne i forbindelse med, at lægerne yder generel sundhedsfaglig rådgivning.
Honoreringen af lægerne i forbindelse med, at de yder sundhedsfaglig behandling til den
enkelte beboer sker efter de almindelige regler indenfor overenskomstens rammer (for de
læger der virker efter overenskomsten).
Midlerne til kommunerne fordeles efter bloktilskudsnøglen.
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Til Uddannelses- og Forskningsministeriet
ATT: Styrelsen for Forskning og Innovation

26-05-2016
Sag nr. 16/543
Dokumentnr. 26085/16
Johanne Flowers Parning

FORSK2025

Tel. 3529 8478
E-mail: Jfp@regioner.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 26. februar 2016 igangsat
processen frem mod FORSK2025 – et prioritetsgrundlag for strategisk
forskning. FORSK2025-kataloget skal udgøre et konsolideret overblik over
samfundets vigtigste forskningsbehov.
Danske Regioner har modtaget 35 bidrag inden for nedenstående 9 rubricerede temaer. De listede temaer er baseret på baggrund af regionernes og
Danske Regioners forslag til FORSK2025-kataloget.










Sundhed – behandling, forebyggelse og sundhedsfremme
Sund teknologi, data og it-infrastruktur
Personlig medicin, biobanker og next-generation sequencing (NGS)
Demografisk udvikling – fertilitet, aldring og genetiske markører
Lighed i sundhed
Socialområdet - velfærdsteknologi og samskabelse
Fødevarer og bioteknologi, grænsefladesystemer og bæredygtig
udvikling
Turisme og oplevelsesøkonomi
Cirkulær økonomi, SMART teknologi og grøn omstilling

Vedlagte bilag inkluderer de 35 bidrag fra regionerne og Danske Regioner.

Med venlig hilsen

Adam Wolf

NOTAT

01-06-2016
Sag nr. 16/543
Dokumentnr. 27045/16

Tematisk oversigt over regionernes bidrag til FORSK2025

Johanne Flowers Parning
Tel. 3529 8478
E-mail: Jfp@regioner.dk

 Tema: Sundhed – behandling, forebyggelse og fremme
o Evidensbaseret forebyggelse i regionale og kommunale
indsatser
o Autoimmunitet
o Sundhed og Medico
o Immunologicancer
o Multimorbiditet og sundhedsvæsenet
o Sundhedstjenesteforskning
o Enkeltstående livsstilssygdomme
 Tema: Sund teknologi, data og it-infrastruktur
o Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
o Sundhedsdata
o Sundhedsteknologi
 Tema: Personlig medicin, biobanker og next-generation sequencing
(NGS)
o Hospitalserhvervede infektioner – biobank
o Regional biobank og personlig medicin
o Personlig Medicin
o Tværfaglig indsats inden for molekylærbiologi
 Tema: Demografisk udvikling – fertilitet, aldring og genetiske markører
o Reproduktion og fertilitet
o Reproduktion, fertilitet og aldring
 Tema: Lighed i sundhed

o Lighed i sundhed - tværfaglig indsats
o Multimorbiditet og social ulighed
o Psychiatric disorders - inequality of disease and premature
death
 Tema: Socialområdet - velfærdsteknologi og samskabelse
o Højnet vidensniveau – specialsektoren
o Sammenhængende indsats for udsatte borgere i sundheds- og
socialvæsnet
o Metodeudvikling på det sociale område
 Tema: Fødevarer og bioteknologi, grænsefaldesystemer og
bæredygtig udvikling
o Fødevarer, akvakultur og fiskeri
o Bioteknologi, ny medicin og fødevarer
o Nye avancerede materiale
 Tema: Turisme og oplevelsesøkonomi
o Turisme og oplevelsesøkonomi
 Tema: Cirkulær økonomi, SMART teknologi og grøn omstilling
o Overfladenære jordlag - en værdifuld naturlig ressource
o Pesticidforurening af grundvandet
o Klimatilpasning og klimarobuste samfund
o Smart grøn omstilling og smart teknologi
o Energi inkl. grønne transport- og energiløsninger
o Omstilling mod cirkulær økonomi
o Omstilling til vedvarende energi
o Maritime erhverv - især grønne løsninger til skibsfart
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