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2 (Offentlig) Opsamling på bestyrelsens seminar den 2.-3. maj

2018
Maren Munk-Madsen

Resumé
Bestyrelsen holdt et seminar den 2.-3. maj 2018, hvor bestyrelsens
arbejdsform bl.a. blev drøftet. I det følgende gengives konklusionerne af
bestyrelsens drøftelser, herunder tilrettelæggelse af bestyrelsens møder,
åbenhed, organisering af det politiske arbejde i Danske Regioner, inddragelse
af baglandet samt samarbejde med KL.

Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender opsamlingen på bestyrelsens drøftelse og de 5
principper for bestyrelsens arbejde i valgperioden,
at bestyrelsen godkender ”bestyrelsens møder 2018-2022 – tilrettelæggelse
og dagsorden” som udgangspunkt for bestyrelsens arbejde i valgperioden, og
at bestyrelsen godkender ”Retningslinjer for nedsættelse af midlertidige
politiske arbejdsgrupper”.

Sagsfremstilling
Principper for bestyrelsens arbejde
Med henblik på at etablere de bedst mulige rammer for bestyrelsens arbejde i
perioden 2018-2022 vil bestyrelsen arbejde ud fra følgende 5 principper:






Åbenhed og gennemsigtighed
Bredt og inddragende samarbejde
Samarbejde med Danske Regioners politiske udvalg
Inddragelse af de øvrige regionsrådsmedlemmer
Samarbejde med og inddragelse af eksterne aktører

Bestyrelsens møder
På bestyrelsesseminaret drøftede bestyrelsen rammerne for afholdelse af
bestyrelsens møder, dagsordenens form samt referater.
Bestyrelsen holder 10 møder om året på torsdage kl 10.30-14.00 afbrudt af en
frokostpause.
Der udsendes 1 uge inden mødet én dagsorden indeholdende både åbne og
lukkede punkter. Bestyrelsen bad også om at få en mail med link til den åbne
dagsorden, der offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside.
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Referat fremsendes til bestyrelsen senest 1 uge efter mødets afholdelse.
Referatet betragtes som godkendt, hvis bestyrelsen ikke har bemærkninger
indenfor 1 uge.
Åbenhed
Med henblik på at skabe åbenhed i bestyrelsens arbejde besluttede
bestyrelsen på bestyrelsesseminaret følgende:
Som udgangspunkt er dagsordenspunkter til bestyrelsens møder åbne
punkter, med mindre der særskilt kan argumenteres for, at det bør være et
lukket dagsordenspunkt. De åbne punkter offentliggøres på Danske Regioners
hjemmeside 1 uge før mødet.
Nedenstående hensyn kan begrunde, at et punkt sættes på lukket dagsorden:
1. Personalesager
2. Oplæg til forhandlinger/mandater
3. Sager, der af hensyn til timing og strategisk interessevaretagelse ikke
ønskes offentliggjort ifm. offentliggørelse af den åbne dagsorden på
hjemmesiden 1 uge før bestyrelsesmødet, f.eks. politiske udspil, som
skal lanceres i pressen på et bestemt tidspunkt
4. Temadrøftelser, som skal give plads til en første politisk drøftelse af et
emne, og hvor der typisk vil være behov for at protokollere
bestyrelsens foreløbige overvejelser, herunder om politiske udspil,
som skal gennemarbejdes efterfølgende, før de meldes ud i
offentligheden
Bestyrelsen kan beslutte, at et lukket punkt på et givet tidspunkt kan ændres
til et åbent punkt.
Godkendt referat af åbne dagsordenspunkter lægges på Danske Regioners
hjemmeside.
Organisering af det politiske arbejde i Danske Regioner
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesseminaret flere forskellige initiativer
vedrørende organisering af det politiske arbejde i Danske Regioner:
Med henblik på at sikre koordinering imellem bestyrelsens arbejde og Danske
Regioners politiske udvalg etableres et Koordinationsforum, hvor
formandskabet mødes med alle udvalgsformænd indledningsvist 2 gange om
året med henblik på gensidig orientering og drøftelse af det politiske arbejde i
Danske Regioner.
For at styrke den politiske dialog og forberedelse af nye dagsordener kan
bestyrelsen beslutte, at de faste udvalg suppleres med etablering af politiske
arbejdsgrupper til at afdække et konkret og afgrænset emne. De politiske
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arbejdsgrupper er midlertidige og nedlægges, når den konkrete opgave er
løst.
Til bestyrelsens godkendelse vedlægges særskilt notat med retningslinjer for
nedsættelse af midlertidige politiske arbejdsgrupper.
Inddragelse af baglandet
Bestyrelsen ønsker at styrke den politiske dialog og samarbejdet med de
øvrige regionsrådsmedlemmer. En række initiativer skal understøtte dette:





Danske Regioners konference for regionrådsmedlemmer dagen før
generalforsamlingen.
Et månedligt nyhedsbrev til regionsrådsmedlemmerne fra juni 2018
Temamøder, konferencer mv., hvor både regionsrådsmedlemmer og
eksterne gæster bliver inviteret.
Danske Regioners politiske udvalg og bestyrelse kan holde temamøder
med deltagelse af regionsrådsmedlemmer, fx relevante udvalg i
regionerne, med henblik på at drøfte emner inden for de forskellige
regionale opgaver.

Samarbejde med KL
Bestyrelsen vil styrke samarbejdet med KL bl.a. gennem halvårlige møder
mellem den politiske ledelse og KL’s formand og næstformand. Derudover vil
der blive forsøgt planlagt et fælles møde mellem de to bestyrelser.
Relevante udvalg skal endvidere søge dialog og samarbejde om mulige fælles
emner.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Sekretariatets bemærkninger
Ingen bemærkninger

Kommunikation
Ingen bemærkninger

Bilag
1. Bestyrelsens møder 2018-2022 – tilrettelæggelse og dagsorden (1121894 EMN-2018-00487)
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2. Retningslinjer for nedsættelse af midlertidige politiske arbejdsgrupper
(1167695 - EMN-2018-00494)

3 (Fortrolig)

4 (Fortrolig)

5 (Fortrolig)
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6 (Offentlig) Harmonisering af tilbud om fertilitetsbehandling
Maren Munk-Madsen

Resumé
Hospitalerne anvender i dag forskellige alderskriterier for, hvornår en kvinde
senest kan modtage fertilitetsbehandling. For at sikre, at borgere i hele landet
modtager et ensartet behandlingstilbud, foreslås det, at der vedtages fælles
regionale kriterier på området.

Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender fælles regionale kriterier for fertilitetsbehandling,
som indebærer, at en kvinde skal være henvist til tilbud om
fertilitetsbehandling, inden hun fylder 40 år, samt at kvinden kan få
fertilitetsbehandling, inden hun fylder 41 år.

Sagsfremstilling
I dag har regionerne lidt forskellige kriterier for henvisning til
fertilitetsbehandling. For at sikre at borgere i hele landet modtager et
ensartet behandlingstilbud foreslås det, at der vedtages fælles regionale
kriterier, som vil indebære, at kvinden skal være henvist til
fertilitetsbehandling, inden hun fylder 40 år, og at hun ikke kan være fyldt 41
år, når hun får behandlingen. Det fælles kriterie vil samtidig indebære, at
ingen borgere fremover stilles ringere end i dag, men at der for nogle vil være
tale om en forbedring af muligheder. Der er således i dag forskelle på omkring
et år i det tilbud om fertilitetsbehandling, kvinderne får. For eksempel
ophører tilbuddet om behandling nogle steder ved 40. år og andre ved det 41.
år.
Fertilitetsbehandling dækker her over behandling med reagensglas-metoden
(in vitro fertilisation), hvor man udtager æg fra kvindens æggestok og blander
det med mandens sædceller i et reagensglas.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Sekretariatets bemærkninger
Skriv vurderingen for sagen

Kommunikation
Side 9

Ingen bemærkninger

Bilag

7 (Fortrolig)

8 (Fortrolig)
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9 (Offentlig) Formandens meddelelser
Maren Munk-Madsen

Resumé
-

Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
-

Økonomi
Ingen bemærkninger

Sekretariatets bemærkninger
Ingen bemærkninger

Kommunikation
Ingen bemærkninger

Bilag
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10 (Offentlig) Generelle orienteringer
Maren Munk-Madsen

Resumé
Følgende emner er til orientering:











Status på lægevagtsordning
Tandlægeoverenskomsten på praksisområdet
Årsopgørelse for kræftpakkemonitorering 2017
Pædagogisk praksis på sikrede institutioner for børn og unge
Forlængelse af pilotperiode vedr. internetbaseret psykologbehandling
Danish Soil Partnership, herunder samarbejdsaftale med Dansk Vandog Spildevandsforening (DANVA)
Regionernes redegørelse for jordforureningsindsatsen i 2017: I bund
og grund 2
Vi bygger for livet 2018
Effekt af valgkampagne 2017
Konferencer og arrangementer

Indstilling
Det indstilles,
at bestyrelsen tager orientering til efterretning.

Sagsfremstilling
Status på lægevagtskortlægning
(EMN-2018-03017)
På bestyrelsens møde den 3. maj 2018 blev der orienteret om, at
kortlægningen af lægevagtsordningerne ville blive offentliggjort ultimo juni
2018. Det er efterfølgende besluttet, at rapporten først offentliggøres i august
2018. Bestyrelsen vil inden offentliggørelsen modtage rapporten til fortrolig
orientering.
Tandlægeoverenskomsten på praksisområdet
(EMN-2018-00024)
Tandlægeoverenskomsten på praksisområdet er blevet opsagt med virkning
fra 1. juni 2018, som følge af at der ikke kunne opnås en forhandlet løsning,
der gav regionerne den budgetsikkerhed, som er nødvendig. Området har
været præget af en rammeoverskridelse på 300 mio. kr. i en årrække, hvorfor
en videreførelse af overenskomsten ikke var en mulighed. Overenskomsten
blev erstattet af lovgivning den 1. juni 2018. Loven viderefører i store træk
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indholdet i den nuværende overenskomst, men betyder, at regionerne får
budgetsikkerhed indenfor den økonomi, der er afsat til området. Patienterne
sikres endvidere fortsat tilskud til de samme behandlinger, og priserne er
uændret for så vidt angår de tandbehandlinger, hvor der tidligere i
overenskomsten har været aftalt faste priser.
Tandlægerne har reageret ved at demonstrere foran Folketinget i forbindelse
med 1. behandlingen af lovforslaget, og der er fortsat usikkerhed om, hvorvidt
et større antal tandlæger vil vælge at træde ud af ordningen og aflevere deres
ydernummer. I juni måned er der en overgangsordning, som giver
tandlægerne en forkortet opsigelsesfrist på 1 måned, mod normalt 3
måneders opsigelsesfrist.
Regeringen har sammen med øvrige partier i Folketinget indgået en politisk
aftale om, at der skal igangsættes et arbejde i efteråret 2018, som har til
formål at foreslå en ny model for voksentandplejen. Danske Regioner
forventes at indgå i dette arbejde.
Årsopgørelse for kræftpakkemonitorering 2017
(EMN-2017-00812)
Sundhedsdatastyrelsen offentliggjorde den 18. maj 2018 årsopgørelsen over
kræftpakkemonitoreringen for 2017.
I 77 procent af forløbene blev behandlingen sat i gang inden for de anbefalede
standardforløbstider, hvilket er et fald på tre procent i forhold til 2016.
Samtidig er antallet af forløb steget, hvorfor der samlet set er flere borgere,
der har gennemført et kræftpakkeforløb inden for standardforløbstiderne.
Det er særligt tal for 2. kvartal 2017, som skiller sig negativt ud, mens de
øvrige kvartaler af året er på et normalt niveau - vurderet ud fra tidligere år.
Selvom man indgår i et pakkeforløb, er det ikke sikkert, man har kræft. I alt
startede mere end 128.000 borgere i et pakkeforløb i 2017, og omkring hver
fjerde blev efterfølgende behandlet for en kræftsygdom.
Pædagogisk praksis på sikrede institutioner for børn og unge
(EMN-2018-01254)
Børne- og socialminister Mai Mercado har med afsæt i Ankestyrelsens rapport
”Pædagogisk praksis på de sikrede institutioner” den 7. maj 2018 i et brev til
Danske Regioners Psykiatri og Socialudvalg udtrykt sin bekymring for de
forskelle i pædagogisk tilgang, herunder også i synet på forholdet mellem
magt og socialpædagogisk indsats, som kortlægges i rapporten. Der er tale om
en kvalitativ undersøgelse baseret på interview med ledere, medarbejdere og
unge på landets otte sikrede døgninstitutioner. Undersøgelsen belyser,
hvordan ledere, personale og unge oplever og beskriver de sikrede
institutioners socialpædagogiske opgaver over for børn og unge, der er blevet
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sigtet eller dømt for kriminelle handlinger eller anses at være til fare for
andre.
Ankestyrelsens rapport peger på udfordringer med sammenhængende forløb
efter endt ophold. Det fremhæves, at der er brug for længerevarende
strukturerede forløb, hvori de unges skoleforløb og mangel på samme
håndteres bedre.
Flere af Ankestyrelsens opmærksomhedspunkter indgår allerede i et
igangværende fællesregionalt kvalitetsforbedringsarbejde. Det drejer sig bl.a.
om:




Undervisning og eksamensafvikling efter folkeskoleloven
Samarbejde mellem institution og handlekommune før, under og efter
opholdet. Der arbejdes henimod at udvikle en fælles
forløbsbeskrivelse for målgruppen.
Resultatdokumentation

Ministeren er bekendt med regionernes initiativ og ønsker i den forbindelse at
blive holdt orienteret om det igangværende kvalitetsforbedringsarbejde for
de sikrede institutioner.
Ankestyrelsens rapport drøftes i Psykiatri- og Socialudvalget den 28. juni 2018.
Forlængelse af pilotperiode vedr. internetbaseret psykologbehandling
(EMN-2017-01572)
Bestyrelsen besluttede på møde den 12. oktober 2017 at udbrede
internetbaseret psykologbehandling til patienter over 18 år med angst
og/eller let til moderat depression pr. 1. januar 2018 som et landsdækkende
2-årigt pilotprojekt. Regionerne anvender et fælles regionalt set-up, som er
placeret i Region Syddanmark.
Tilbuddet åbnede først officielt pr. 15. marts 2018, hvorfor
regionsdirektørkredsen har godkendt, at projektet forlænges et halvt år ind i
2020 med henblik på at sikre en tilstrækkelig patientvolumen, der kan indgå i
evalueringen. Forlængelsen sker også af hensyn til, at der i pilotperioden skal
indgå tid til en fælles regional beslutning om at gøre tilbuddet permanent.
Forlængelsen ventes ikke at medføre merudgifter.
Danish Soil Partnership, herunder samarbejdsaftale med Dansk Vand- og
Spildevandsforening (DANVA)
(EMN-2017-00069) (EMN-2017-02960)
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I forbindelse med bestyrelsens seminar den 2. og 3. maj 2018 bad bestyrelsen
om en orientering om jordforurening, herunder samarbejdsaftalen med
DANVA.
Danish Soil Partnership er en samarbejdsplatform for aktører på
jordforureningsområdet, som er drevet af regionerne og Danske Regioner.
Initiativet skal skabe vækst inden for branchen, flere arbejdspladser, en mere
effektiv regional opgaveløsning og bedre uddannelse og forskning inden for
området. De foreløbige resultater inkluderer etablering af et netværk af
testgrunde, flere udviklingsprojekter med kommercialiseringspotentiale, flere
afholdte internationale konferencer i Danmark, en konsolideret tværregional
Kinaindsats og dialog med branchen om udbudsformer. Bestyrelsen
besluttede på møde den 12. november 2015 at forlænge initiativet for en
treårig periode frem til udgangen af 2018, hvorefter der på ny skal tages
stilling til videreførelse af partnerskabet. Initiativet er finansieret med 1,2
mio. kr. årligt igennem de tre år. Halvdelen kommer fra en midlertidig
bidragsforøgelse til Videncenter for Miljø og Ressourcer fra regionerne, og
den anden halvdel er fundet inden for Videncenter for Miljø og Ressourcers
eksisterende budget.
Partnerskabsaftaler mellem regioner og vandforsyninger understøtter i dag
den svære opgave, som kommuner og vandforsyninger står med, når de
finder pesticider i grundvandet. Udgangspunktet for samarbejdet er en
paraplyaftale, der er indgået mellem Danske Regioner og Dansk Vand- og
Spildevandsforening (DANVA) i 2015. Pesticidforurening af
drikkevandsboringer kan både skyldes fladekilder og fra punktkilder1. Når en
forurening konstateres, er det svært at vide umiddelbart, om det skyldes en
punktkilde eller en fladekilde. Det er kun, hvis der er tale om en fladekilde, at
har regionerne har hjemmel efter jordforureningsloven til at foretage en
indsats.
Regionernes redegørelse for jordforureningsindsatsen i 2017: I bund og
grund 2
(EMN-2017-04148)
Regionernes redegørelse vedrørende arbejdet med jordforurening i 2017 - ”I
bund og grund 2” - er netop blevet offentliggjort.
Regionernes håndtering af jordforurening spiller en central rolle i at sikre, at
Danmark kan leve op til FN’s Verdensmål om bl.a. at bekæmpe
helbredsproblemer på grund af forurening i jord og vand og skaffe rent
drikkevand til alle.
Fladekilder kan opstå som et resultat af almindelig anvendelse af
pesticider, hvorimod punktkilder skyldes deciderede spild typisk i
forbindelse med fx. vask, påfyldning af sprøjtegifte eller deponi.
1
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Håndtering af jordforurening er en stor, kompliceret og dyr opgave. Derfor
samarbejder regionerne med borgere, kommuner, vandforsyninger,
universiteter og det private erhvervsliv for at opnå de bedste
helhedsløsninger og for at få udviklet nye metoder til at undersøge og rense
op. Dette er også med til at skabe øget vækst og flere job i de brancher, der
arbejder med grønne løsninger.
I 2017 har regionerne tilsammen brugt 434 mio. kr. på at opspore, undersøge
og håndtere jordforureninger.
I løbet af 2018 får regionerne det fulde overblik over, hvor mange
jordforureninger der udgør en reel trussel for vandmiljøet og naturen. I 2019
skal regionerne og staten forhandle om de økonomiske midler til at løse
denne miljøopgave, ellers kommer Danmark ikke i mål med EU’s
Vandrammedirektiv, der påbyder medlemslandene at forbedre vandmiljø og
natur.
Nogle jordforureninger koster så mange penge at håndtere, at det er en
samfundsopgave, som regionerne økonomisk ikke kan løse, så det skal
finansieres af særskilt, hvis der skal renses op.
Redegørelsen vil blive omdelt på bestyrelsesmødet.
Redegørelsen omdeles på Folkemødet 2018 som led i et arrangement af
Region Midtjylland og Region Syddanmark. Derudover sendes redegørelsen til
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.
Vi bygger for livet 2018
(EMN-2018-00489)
I 2017 igangsatte Danske Regioner i samarbejde med regionerne
kommunikationskampagnen Vi bygger for livet. Kampagnen har til formål at
markedsføre de positive historier om fremtidens behandling på de nybyggede
hospitaler. Som led i kommunikationskampagnen blev der i 2017 afholdt en
national åbent hospital dag. Her besøgte mere end 16.600 mennesker et af de
19 hospitalsbyggerier, der havde åbent hus, og op mod 900.000 danskere blev
eksponeret for kampagnen på Facebook.
Kampagnen fortsætter i 2018 med gode historier fra byggerierne. Fokus er på
patienter, pårørende og de mange medarbejdere, der arbejder for høj kvalitet
på fremtidens hospitaler. Kampagnen kører hele året rundt på Facebook og på
hjemmesiden www.vibyggerforlivet.dk.

Side 16

12 hospitaler byder indenfor til åbent hospital søndag den 2. september 2018.
På dagen vil der være mulighed for en rundvisning i hospitalsbyggerierne,
høre om fremtidens behandling, se de kommende hospitaler med virtual
reality briller samt meget mere.
Effekt af valgkampagne 2017
(EMN-2017-02202)
I forbindelse med kommunal- og regionsvalget var Danske Regioner og de fem
regioner en del af flere indsatser for en høj valgdeltagelse. Bestyrelsen blev på
møde den 14. december 2017 orienteret om resultaterne af denne
valgkampagne.
På dette møde drøftede bestyrelsen endvidere valgkampagnens indhold og
var enige om, at det udover selve valgkampagnen i høj grad også er mellem
regionsvalgene, at regionerne skal sikre oplysning om regionernes opgaver, fx.
ved at drøfte relevante temaer på møder i stil med de tidligere afholdte
borgertopmøder.
Bestyrelsen pegede på, at rammerne for unge-valgmøderne bør være bedre,
herunder forberedelse af moderator og teknik samt at der fremadrettet bør
tages stilling til, hvorvidt ressourcerne til afholdelse af unge-valgmøder kan
anvendes mere hensigtsmæssigt.
Københavns Universitet har udarbejdet en analyse af valgdeltagelsen.
Derudover har Danmarks Journalisthøjskole sammen med Danske Regioner
undersøgt, hvilke faktorer der påvirker valgdeltagelsen og om en kampagne,
som den regionerne gennemførte op til kommunal- og regionsvalget,
overhovedet har påviselig effekt.
Københavns Universitet: Hvem stemte – og hvem blev hjemme?
Københavns Universitet har som ved tidligere valg sammenkørt CPR-numre
med valgregister og dermed belyst valgdeltagelsen blandt forskellige
befolkningsgrupper. I lighed med tidligere valg, var der i 2017 høj
valgdeltagelse for de alleryngste vælgere, men lav valgdeltagelse for de unge i
20erne – hvorefter den stiger. Det lykkedes ved valget i 2017 at øge
valgdeltagelsen for unge op til 25 år (især for de 18-årige). Til gengæld taler
forskerne fra Københavns Universitet om et demokratisk ”A-hold” bestående
af kvinder, højt uddannede, vælgere i arbejde og vælgere med dansk
statsborgerskab, og et ”B-hold” domineret af mænd, lavt uddannede og
vælgere på overførselsindkomst og med ikke-dansk baggrund.
Danmarks Journalisthøjskole og Danske Regioner: Effekt af regionernes
kampagne
Undersøgelsen konkluderer, ”at selv om valgdeltagelsen generelt ikke var
højere end ved valget i 2013, har regionernes kampagne tilsyneladende haft
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en effekt: Borgere, der har set kampagnen, var mere tilbøjelige til at stemme,
end de, der ikke havde. Det gælder både for de unge og befolkningen som
helhed.
Særligt TV-reklamen om regionsvalget havde en effekt. Dertil kommer, at
kampagnen skabte opmærksomhed om valget og ser ud til at have øget den
generelle interesse for og viden om valget.”
Du kan finde de to rapporter her:
http://regioner.dk/services/nyheder/2018/juni/kampagne-fik-flere-til-atstemme

Konferencer og arrangementer
(EMN-2018-02374)
19. juni 2018
 Landsdækkende dialogmøde om EU’s strukturfonde, København, Link
til tilmelding: Conferencemanager.dk/ EU og væksten i Danmark
1. november 2018
 National konference om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet,
Nyborg Strand.
Link til Danske Regioners hjemmeside (der er endnu ikke åbnet for
tilmeldning): http://regioner.dk/services/arrangementer
22. – 23. november 2018
 Økonomiseminar 2018.
Den 22. november er primært målrettet regionspolitikere. Overordnet
fokus for seminaret vil være aktuelle økonomiske temaer, herunder
styring.
Link til Danske Regioners hjemmeside (der er endnu ikke åbnet for
tilmeldning): http://regioner.dk/services/arrangementer
Januar 2019
 Fremtidens transport – arrangeres i samarbejde med KL, IDA, DI,
Transportøkonomisk Forening, København
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Bestyrelsens møder 2018-2022 – tilrettelæggelse og dagsorden
Fastlæggelse af møder i Danske Regioners bestyrelse
Danske Regioners bestyrelse holder 10 ordinære møder årligt. Møderne holdes torsdage kl. 10.30-14.00 med mulighed for at holde politiske gruppemøder forud for bestyrelsesmøderne. Der afholdes så vidt muligt frokost kl.
12.15-12.45.
Med henblik på at regionerne kan planlægge deres politiske møder, forelægger sekretariatet forslag til mødeplan for bestyrelsen allerede i juni året før.
Struktur på bestyrelsens dagsorden
Der udsendes én dagsorden med både åbne og lukkede punkter. Temadrøftelser fremgår først på dagsordenen, herefter fastlægges rækkefølgen efter henholdsvis drøftelse, godkendelse og til orientering. Sidst på dagsordenen indgår
fast følgende punkter: formandens meddelelser, generelle orienteringer, næste møde og eventuelt.
Såfremt et medlem af bestyrelsen ønsker en sag på dagsordenen, kan dette
rejses under ”Eventuelt” eller mellem møder ved at skrive til daglig politisk
ledelse.
Åbne og lukkede punkter
Opdelingen af dagsordenen til Danske Regioners bestyrelsesmøder i åbne og
lukkede punkter skal på den ene side tilgodese hensynet til størst mulig offentlighed om Danske Regioners arbejde og på den anden side hensynet til de
fortrolige drøftelser, som kan være nødvendige for bedst muligt at varetage
Danske Regioners opgaver i forhold til forhandlinger, interessevaretagelse,
pressehåndtering m.v.
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Der vil være forskellige hensyn, der skal inddrages i afvejningen af åbne og
lukkede punkter i henholdsvis det enkelte regionsråd og i Danske Regioners
bestyrelse.
For at fremme hensynet til åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde bør dagsordenspunkter som udgangspunkt være på åben dagsorden med
mindre der særskilt kan argumenteres for, at det bør være lukket. I forbindelse med godkendelse af dagsordenen tager den politiske ledelse stilling til,
hvorvidt et dagsordenspunkt skal være åbent eller lukket.
Den åbne dagsorden offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside 1 uge
før bestyrelsesmødet. Link hertil fremsendes til bestyrelsen i en særskilt mail
til eventuel videresendelse.
Nedenstående hensyn kan begrunde, at et punkt sættes på lukket dagsorden:
1. Personalesager
2. Oplæg til forhandlinger/mandater
3. Sager, der af hensyn til timing og strategisk interessevaretagelse ikke
ønskes offentliggjort ifm. offentliggørelse af den åbne dagsorden på
hjemmesiden 1 uge før bestyrelsesmødet, f.eks. politiske udspil, som
skal lanceres i pressen på et bestemt tidspunkt
4. Temadrøftelser, som skal give plads til en første politisk drøftelse af et
emne, og hvor der typisk vil være behov for at protokollere bestyrelsens foreløbige overvejelser, herunder om politiske udspil, som skal
gennemarbejdes efterfølgende, før de meldes ud i offentligheden
Ved punkter på lukket dagsorden skal der anføres under ”Sekretariatets bemærkninger”, hvorfor punktet er på lukket dagsorden.
Bestyrelsen kan beslutte at flytte lukkede punkter til åben dagsorden ifm.
mødets afholdelse eller på et nærmere angivet tidspunkt. Protokollen vil så
fremgå af det efterfølgende åbne referat.
Danske Regioner har siden 1. januar 2014 været omfattet af offentlighedsloven, hvorfor anmodning om aktindsigt i lukkede punkter på bestyrelsens
dagsorden skal behandles i henhold til offentlighedslovens bestemmelser. Det
betyder, at et lukket dagsordenspunkt ikke i alle tilfælde vil kunne undtages
fra aktindsigt.
Den politiske ledelses godkendelse af bestyrelsesdagsorden
Den politiske ledelse godkender bestyrelsesdagsordenen forud for udsendelse
af dagsordenen til den øvrige bestyrelse.
2

Udsendelse af bestyrelsesdagsorden
Efter godkendelse fremsender sekretariatet til bestyrelsen en dagsorden pr.
mail (PDF med bogmærker) samt uploader den i Prepare. Dette sker i henhold
til vedtægterne senest 1 uge før bestyrelsesmødet skal afholdes.
Sekretariatet offentliggør endvidere den åbne dagsorden på Danske Regioners
hjemmeside 1 uge før bestyrelsesmødet. Link hertil fremsendes til bestyrelsen
i en særskilt mail til eventuel videresendelse.
Referat
Sekretariatet udarbejder referat fra bestyrelsens møde.
Det er muligt at få protokolleret en mindretalsudtalelse i referatet. Dette sker
under punktets afvikling på mødet.
Referatet godkendes af den politiske ledelse og udsendes herefter til bestyrelsen senest 1 uge efter bestyrelsesmødets afholdelse. Referatet betragtes som
godkendt, hvis der ikke er fremsendt bemærkninger til referatet senest 1 uge
efter fremsendelse. Herefter offentliggøres referat af de åbne punkter på
Danske Regioners hjemmeside.
Spørgsmål fra bestyrelsen til sekretariatet
Bestyrelsen kan stille spørgsmål til sekretariatet. Det kan bl.a. ske under
”Eventuelt” på dagsorden. Det kan også ske skriftligt til sekretariatet. Sekretariatet besvarer bestyrelsens spørgsmål skriftligt – gerne inden for 1 uge. Svaret bliver offentliggjort i e-dagsorden under ”Bestyrelsen – spørgsmål”, hvor
hele bestyrelsen kan se svaret.
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Retningslinjer for nedsættelse af midlertidige politiske arbejdsgrupper
For at styrke den politiske dialog og forberedelse af nye dagsordener kan de
faste udvalg suppleres med etablering af politiske arbejdsgrupper til at afdække
et konkret og afgrænset emne. De politiske arbejdsgrupper er midlertidige og
nedlægges, når den konkrete opgave er løst.
De politiske arbejdsgruppers kommissorium, funktionsperiode og størrelse
fastlægges af bestyrelsen. Funktionsperioden vil kunne løbe op til 1 år. Formanden vælges blandt bestyrelsens medlemmer, mens de øvrige medlemmer vælges blandt medlemmer af regionsrådene (de kan være medlemmer af et rådgivende udvalg eller bestyrelsen, men det er ikke noget krav). Pladserne til regionsrådspolitikere fordeles efter d’hondts metode (evt. samlet for flere grupper). Derudover kan der også – afhængig af arbejdsgruppens opgave – udpeges
medlemmer blandt organisationer, foreninger, eksperter eller andre samarbejdspartnere.
De politiske arbejdsgrupper er rådgivende, og resultatet af deres arbejde behandles i det relevante udvalg og i bestyrelsen. Arbejdsgrupperne kan bidrage
med afdækning af et bredere tema eller en meget konkret problemstilling, som
oplæg til politisk drøftelse i bestyrelsen. Brugen af politiske arbejdsgrupper kan
endvidere styrke dialogen med samarbejdspartnere og eksperter og på den
måde være med til at gøde jorden for politiske initiativer.
Arbejdsgruppens medlemmer får mødediæter og transportgodtgørelse.
Nedsættelse af de politiske arbejdsgrupper sker som udgangspunkt i forbindelse med bestyrelsens arbejdsprogram, der vedtages for et år af gangen.
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Kommissorium for arbejde om nye rammer for voksentandplejen

Baggrund
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (aftalepartierne) har den 28. februar 2018
indgået Politisk Aftale om nye rammer for voksentandplejen, jf. også boks 1 nedenfor. På
baggrund heraf nedsætter regeringen derfor en arbejdsgruppe, som skal udarbejde
forslag til fremtidige modeller i voksentandplejen.
Opsigelse af tandlægeoverenskomst og hastelovændring
RLTN har opsagt Overenskomst om tandlægehjælp den 28. februar 2018 med virkning
pr. 1. juni 2018. Baggrunden for opsigelsen er, at det ikke har været muligt at opnå
enighed i forhandlingerne med Tandlægeforeningen om styringsmekanismer i overenskomsten, som kan modvirke de årlige rammeoverskridelser i perioden 20152017 på ca. 20 pct. af den samlede økonomiske ramme i voksentandplejen.
Sundheds- og Ældreministeriet har den 2. maj 2018 fremsat forslag for Folketinget
om en hastelovændring med henblik på ikrafttræden den 1. juni 2018. Lovændringen skal sikre patienternes fortsatte adgang til tandpleje med offentligt tilskud og
overholdelse af de nuværende økonomiske rammer indtil en ny model for voksentandplejen kan fastlægges.
Formål
Tandsundheden i Danmark er generelt høj i international sammenhæng. Arbejdet
med en ny model for voksentandplejen skal derfor sikre grundlaget for, at Danmark
kan fastholde og understøtte den positive udvikling i tandsundheden fremadrettet.
Aftalepartierne er i den politiske aftale derfor blevet enige om en række overordnede retningslinjer, jf. boks 1.
Boks 1
Politisk aftale om voksentandplejen - Februar 2018
Aftalepartierne er i den politiske aftale af 28. februar 2018 enige om at igangsætte et arbejde, der skal undersøge
modeller for voksentandplejen, som kan:



understøtte og udbygge den gode og tværfaglige forebyggelsesindsats i Danmark
understøtte bedre overgange mellem børne- og ungetandplejen og voksentandplejen




understøtte social lighed i tandsundhed, og
understøtte lavere og mere rimelige priser i tandplejen.

Det er her en forudsætning, at det generelle niveau for brugerbetaling ikke må stige, og at en model kan realiseres
inden for den nuværende aftalte økonomiske ramme for regionernes tilskud til behandling hos tandlæge i
praksissektoren ca. 1,4 mia. kr. i 2018-prisniveau

Kilde: Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og De Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti – ”Politisk Aftale om nye rammer for
voksentandplejen” - 28. februar 2018.

Definitioner

30. maj 2018
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Begrebet ”voksentandpleje” afgrænses som den tilskudsbaserede tandpleje, der i
dag er reguleret via Overenskomst om tandlægehjælp mellem RLTN og Tandlægeforeningen fra april 2015 (som er opsagt med virkning pr. 1. juni 2018) og bekendtgørelse
om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren (som ophæves og erstattes af en
ny bekendtgørelse med hjemmel i hastelovændringen ovenfor).
Begrebet ”den aftalte økonomiske ramme” afgrænses som den økonomiske ramme
i Bilag 1 ”Aftale om overenskomstens økonomi” til Overenskomst om tandlægehjælp, som er
aftalt mellem RLTN og Tandlægeforeningen i april 2015.
Den økonomiske ramme for voksentandplejen er i den hidtidige overenskomst fastsat til ca. 1,4 mia. kr. i 2018-prisniveau.
Leverancer
Det foreslås, at arbejdsgruppen udarbejder i alt 4 delleverancer bestående af en kortlægning, 2 delanalyser og et forslag til nye modeller (punkt A-D nedenfor) med
forventet afslutning primo 2019.
A. Kortlægning af de eksisterende ordninger i den danske tandpleje
Sundheds- og Ældreministeriet har vurderet, at der aktuelt eksisterer i alt 14 særskilte tandplejeordninger i Danmark, som er forankret i lovgivning inden for hhv.
Sundheds- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet, Udlændige- og Integrationsministeriet og Forsvarsministeriets ressort, jf. tabel 1.
Der er ikke nødvendigvis en entydig afgrænsning mellem disse tandplejeordninger,
da målgrupperne i de specialiserede tandplejeordninger kan overlappe med målgruppen for hhv. børne- og ungdomstandplejen og voksentandplejen.
Kortlægningen skal endvidere – i det omfang, det vurderes at være relevant – inddrage erfaringer med kendte decentrale/lokale tandplejeordninger – som evt. ikke
er reguleret via lovgivning – herunder det supplerende tilbud om tandpleje for kontanthjælpsmodtagere i Herlev Kommune.
Arbejdsgruppen skal gennemføre en kortlægning af de forskellige ordninger mhp.
at skabe et samlet overblik over målgrupper, aktivitet, udgifter og adgang for udenlandske statsborgere samt flygtninge.
Tabel 1 – Tandplejeordninger i Danmark
Ordning

Lovgrundlag

Målgruppe

Voksentandpleje

Sundhedsloven

Personer over 18 år

Børne- og
ungdomstandpleje

Sundhedsloven

Børn og unge under 18 år

Omsorgstandpleje

Sundhedsloven

Personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap

Specialtandpleje

Sundhedsloven

Sindslidende og psykisk udviklingshæmmede
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Regionstandpleje

Sundhedsloven

Patienter med lidelser, der ubehandlede medfører
varig funktionsnedsættelse

Særordninger

Sundhedsloven

Tandproteser*, Sjøgrens Syndrom, kræftpatienter og
patienter med medfødte sjældne sygdomme

Særlige tilfælde

Lov om aktiv socialpolitik

Modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp
eller kontanthjælp

Rettighedsbaseret tilLov om aktiv socialpolitik
skud

Personer, som modtager ydelser efter lov om aktiv
socialpolitik svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau

Personligt tillæg

Folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Lov om social pension

Almindeligt helbredsLov om social pension
tillæg
Udvidet helbredstillæg

Lov om social pension

Kriminalforsorgen

Straffuldbyrdelsesloven
Retsplejeloven

Tandbehandling
udlændige

til Integrationsloven og udlændigeloven

Tandpleje til værneFinansloven
pligtige

Folkepensionister med en formue under den lovbestemte formuegrænse (Førtidspensionister på gammel ordning er også omfattet heraf)
Folkepensionister med en formue under den lovbestemte formuegrænse (Førtidspensionister på gammel ordning er også omfattet heraf)
Indsatte i Kriminalforsorgen i 3 måneder eller derover
Udlændige i Danmark

Personer, der er værnepligtige over 8 måneder

*ved ulykkesbetingede tandskader og tandskader som følge af epileptiske anfald

Formålet med kortlægningen af de øvrige ordninger er at beskrive gældende rammer og omfang, herunder målgrupper, aktivitet, udgifter og adgang for udenlandske
statsborgere samt flygtninge for de øvrige tandplejeordninger og disses samspil med
voksentandplejen.
Det bemærkes i den forbindelse, at arbejdsgruppens opgave er at opstille forslag til
modeller for voksentandplejen.
Arbejdsgruppen skal herunder tage stilling til, om en anden organisering af voksentandplejen kan have afledte konsekvenser (herunder økonomiske konsekvenser) for
de øvrige ordninger.
B. Analyse af tandplejeordninger i andre udvalgte lande
Det kan konstateres, at der i andre lande, som Danmark normalt sammenlignes med
(herunder Sverige, Norge og Tyskland) benyttes andre principper og modeller for
organisering og finansiering af tandplejen.
Arbejdsgruppen skal i den forbindelse udvælge og beskrive relevante landes tandplejemodeller (herunder, men ikke begrænset til: Sverige, Norge, Tyskland, Nederlandene og Storbritannien) og vurdere potentialet for at inddrage erfaringer fra disse
lande ift. modeller i den danske voksentandpleje.
Her vil det være relevant at inddrage:
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Kriterier for og sammensætning af tilskud til behandling, herunder afgrænsning
af patient- og sygdomsgrupper samt kobling og overgange mellem forskellige
tandplejeordninger
Regulatoriske rammer og konkurrenceforhold for leverandører af tandplejeydelser
Modeller for styring af de offentlige udgifter til tilskud
Aktivitets-, produktivitets- og prisniveau

C: Analyse af konkurrenceforhold, herunder ejerskab og prisfastsættelse
Et centralt krav fra RLTN i overenskomstforhandlingerne har været tiltag, der kan
øge konkurrencen om tandlægeydelser. Der har endvidere i løbet af 2017-2018 været løbende drøftelser i offentligheden om konkurrenceforholdene i voksentandplejen.
Konkret har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) bl.a. i oktober 2017 offentliggjort analysen Potentiale for øget konkurrence og besparelser i tandlægebranchen. KFST
konkluderede her, at regler om pris- og ejerskabsforhold i tandlægeoverenskomsten
svækker konkurrencen i branchen, og identificerede konkret følgende udfordringer
med det nuværende overenskomstsystem:




Faste priser, som forhindrer, at tandlæger f.eks. kan give rabatter på ydelser
Krav om, at hver tandlæge maksimalt kan eje to klinikker
Kun tandlæger må eje majoriteten af en klinik

KFST vurderede samlet set, at der er potentiale for forbedringer af konkurrencen
på pris- og ejerskabsforhold, uden at gå på kompromis med hhv. kvalitet og patientsikkerhed.
Aktive forbrugere spiller en vigtig rolle i forhold til realiseringen af potentialet for
øget konkurrence på tandlægemarkedet. Arbejdsgruppen skal derfor inddrage forbrugernes adfærdsmønstre i analysen og undersøge, hvordan konkurrencen kan
øges ved at gøre forbrugerne mere aktive.
Arbejdsgruppen skal, bl.a. på baggrund af KFST’s konklusioner, opstille forslag til
tiltag, der kan styrke produktiviteten og konkurrencen i sektoren, og dermed opnå
lavere priser i voksentandplejen. Arbejdsgruppen skal bl.a. analysere:






Barrierer for øget konkurrence på området, herunder forbrugernes adfærd
Dynamik mellem virksomhederne på tandlægeområdet
Pris- og indtjeningsforhold i tandlægebranchen
Forskellige selskabsmodeller
Mulighed for opgaveglidning ift. andre grupper i tandplejen

D. Model for den fremtidige tandpleje
Med inddragelse af de forudgående delleverancer (A-C) vil arbejdsgruppen skulle
opstille en model (evt. modeller) for organisering af voksentandplejen. Udgangspunktet for modellerne er de retningslinjer, som fremgår af den politiske aftale om
voksentandplejen, dvs. at de opstillede modeller samlet set kan:
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Understøtte og udbygge den gode og tværfaglige forebyggelsesindsats i Danmark.
Understøtte bedre overgange mellem børne- og ungetandplejen og voksentandplejen.
Understøtte social lighed i tandsundhed
Understøtte lavere og mere rimelige priser i tandplejen

For de enkelte forslag skal arbejdsgruppen vurdere effekten ift.:








Tandsundheden
Det samlede niveau af brugerbetaling opgjort i kr.
Det samlede niveau af offentlige udgifter til tilskud opgjort i kr.
Det offentliges budgetsikkerhed
De forventede prisændringer i tandlægebranchen
Den forventede produktivitetsstigning i tandlægebranchen
Den forventede effekt på samfundsøkonomien (målt i BNP)

Det er en forudsætning, at det generelle niveau for brugerbetaling (dvs. den samlede brugerbetaling pr. borger) i voksentandplejen ikke må stige, og at de offentlige udgifter ikke må stige ift. den nuværende aftalte økonomiske ramme, jf. ovenfor. Arbejdsgruppen skal i forbindelse med modellerne derfor også fremlægge
konkrete forslag til at sikre, at brugerbetalingen og de offentlige udgifter til tilskud
ikke må stige ift. det nuværende niveau.
Endvidere skal arbejdsgruppen i relevant omfang også se på regulering af tandlægernes personlige ansvar samt klage- og erstatningsansvaret på tandlægeområdet.
Sammensætning

I den politiske aftale af 28. februar 2018 er aftalepartierne enige om, at arbejdet med
en ny model for voksentandplejen bør gennemføres ”i en inddragende proces, hvor relevante interessenter i tandplejen blandt andet vil blive inviteret til fx rundbordsdrøftelse.”
På den baggrund ses der et behov for at supplere den regeringsinterne arbejdsgruppe med et dialog- og inddragelsesforum
Arbejdsgruppe internt i regeringen
Arbejdsgruppen sammensættes af 1-2 repræsentanter fra følgende ministerområder:
 Sundheds- og Ældreministeriet (formand)
 Finansministeriet
 Erhvervsministeriet
 Beskæftigelsesministeriet
 Udlændinge- og Integrationsministeriet
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Sundheds- og Ældreministeriet med bidrag
fra relevante ministerier.
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Arbejdsgruppen kan efter behov inddrage øvrige ministerier/styrelser, Danske Regioner, KL og nedsætte mindre arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen kan i forbindelse
med udarbejdelsen af leverancer desuden indhente ekstern bistand fra konsulenter
og sagkyndige samt nationale og internationale samarbejdsfora.
Dialog- og inddragelsesforum
Der etableres et dialog- og inddragelsesforum, som skal bidrage aktivt til arbejdet
med nye modeller for voksentandplejen samt sikre, at modelarbejdet gennemføres
kvalificeret og i en inddragende proces som beskrevet i den politiske aftale af februar 2018.
Dialog- og inddragelsesforummet sammensættes af 1-2 repræsentanter fra følgende:
 Medlemmer af arbejdsgruppen, jf. ovenfor
 Danske Regioner
 KL
 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 Tandlægeforeningen
 Praktiserende Tandlægers Organisation
 Ansatte Tandlægers Organisation
 DE
 Danske Tandplejere
 Tandlægeskolerne
 Ældresagen
 Danske Patienter
 Danske Handicaporganisationer
 Forbrugerrådet
 Rådet for Socialt Udsatte
Deltagerne i dialog- og inddragelsesforummet skal bidrage til og kvalificere forberedelsen af nye rammer for voksentandplejen. Herudover skal øvrige organisationer
og individer med særlig interesse/fagkundskab med relevans for modelarbejdet løbende kunne inddrages i forbindelse med f.eks. specifikke drøftelser og oplæg.
Proces
Arbejdsgruppen inddrager aftalepartierne og eksterne interessenter i tandplejen
som forudsat i den politiske aftale, jf. tabel 2.
Tabel 2 – Tidsplan for leverancer
Tidspunkt

Indhold

Ultimo maj

Nedsættelse af arbejdsgruppen og dialog- og inddragelsesforummet

Primo Juni 2018

Møde i arbejdsgruppe
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Medio juni 2018

Møde i dialog- og inddragelsesforum med deltagelse af
sundhedsministeren (kick off til arbejdet)

Ultimo juni 2018

Møde med aftalepartierne om status vedr. delleverance
(Punkt A)

September 2018

Møde i dialog- og inddragelsesforum
Drøftelse af delleverancer (Punkt B,C)

November 2018

Status vedr. delleverancer (Punkt B, C)
Sendes til både aftalepartier og dialog- og inddragelsesforum

Ultimo 2018

Evt. møde i dialog- og inddragelsesforum

Primo 2019

Samlet afrapportering inkl. ny model (Punkt D) til aftalepartierne

