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Margrethe Thuesen erstatter Alice Stenor og indgår fremover i 
styregruppen. 
 
Moana udtræder af gruppen. Nære sundhedstilbud vil fremadrettet være 
repræsenteret af Linda Kirkegaard. 
 

1. Opfølgningspunkter 
• Eventuelt dobbeltregistrering af aktiviteter i Skadestuen og 

dermed eventuel dobbelt kommunal medfinansiering v/Moana 
Hjarnø 

Moana har undersøgt april måned 2013 på cpr.nr. niveau. Der er sket og 
sker fortsat dobbelt takstafregning. Til og med 31.8.2013 har Samsø 
Kommune betalt ca. 180.000 kr. for meget. Moana og Kirsten Rahbek har 
møde med Sundheds-IT med henblik på at få rettet op på fejlen. Der laves 
konkret opgørelse og fremsendes kreditnota årligt, således at kreditnotat 
modtages inden regnskabsårets afslutning. 
 

• Overenskomstens krav til fysioterapiydelser 
Se notat fremsendt inden mødet.  
Else Marie Damsgaard har talt med lægerne, som savner et alternativt 
tilbud. Det kunne være en mulighed, fx i et års tid, at etablere et endnu 
bedre træningstilbud i kommunalt regi.  
Else Marie: VED vi at der kun gives massage? Næste skridt bør være en 
dialog mellem de private fysioterapeuter, kommunale terapeuter og 
lægerne på Samsø.  
 

• Oversigt over mødefora, som Samsø Kommune deltager i 
Fremsendes pr. skrift efter mødet. 
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2. Orientering om status vedr. ombygning og etablering af 
akutklinikken 

Moana orienterede: RM har fået endelig bevilling. Iflg. tidsplan påbegyndes 
arbejdet november 2013, arbejdet forventes afsluttet 1.4.2014. AUH kører 
projektet.  

 
3. Status på Aktiviteten i Samsø Akut- og Sundhedshus 

Bilag blev gennemgået og drøftet. 
 
4. Status på Økonomien i det fælles døgnafsnit 

Der har været merforbrug på plejesiden ifht. 2012. Årsagen kan være, at 
der har været ansat vikarer og at der har været 4 personer, der har sagt 
op, hvilket har medført merudgift til feriepenge. 

 
 
5. Drøftelse af følge-hjem-funktionen, som startede d. 1.9.2013. 

Kirsten: Funktionen er under opstart, og man er i en fase, hvor man gør sig 
erfaringer og justerer funktionen. Afdelingsledelsen har fokus på opgaven. 
Redderne varetager også lignende funktioner i dag i mindre omfang, så G’s 
funktion skal måske rette sig mod de mest komplicerede udskrivninger. 
 
 

6. Orientering om 3. generation sundhedsaftaler 
Linda spørger: Hvad er vi lykkes med i den nuværende aftale? Og hvad kan vi gøre 
bedre? 
Susanne: Den lille håndbog er meget brugbar, personalet bruger den ofte som 
opslagsbog.  
Anette: Kan vi udvikle en app til sundhedsaftalen?  
Susanne: Det kan være forvirrende, at der er både en politisk og en administrativ del. 
Kan det tænkes sammen? Dermed kan vi formindske papirmassen. 
Samsø kommune har ansat enmaster i sundhedsinformatik – hun kan måske deltage i 
udvikling/pilotprojekt vedr. app. 
Margrethe: Samsø vil gerne bidrage til at gøre materialet mere konkret og forståeligt 
for kommunalpolitikere. Smileys er ikke den allerbedste ide set fra Samsø. 
 
Yderligere kommentarer kan eftersendes eller ringes til Linda. 
 

 
7. Drøftelse af nøgletal 

Tallene blev gennemgået og drøftet.  
Sygeplejegruppen og SOSU-gruppen i Samsø Kommune har igangsat projekter 
omkring udvalgte diagnoser.  
 
 

8. Orientering om afrapportering af sundhedsaftaler 
Orientering er sket under ovenstående punkter. 



 
 

9. Indledende drøftelse af evaluering af ’Samarbejdsaftale mellem Region 
Midtjylland og Samsø Kommune om Samsø Sundheds- og Akuthus’  

Samsø Kommune herunder det politiske niveau ønsker at borgernes oplevelse af 
sundhedstilbuddene indgår i evalueringen.  
 
Der er et ønske om at både objektive/kvantitative og kvalitative målinger indgår. 
Organiseringen af samarbejdet omkring SSA skal også indgå i evalueringen. 
 
Arbejdet med evalueringen igangsættes efter efterårsferien. 
 
Moana har noteret sig kommentarer fra byrådet Samsø til samarbejdsftalen. Susanne 
indarbejder Kommunalbestyrelsens bemærkninger fra møde den 28/5 2013 og sender 
til Nære Sundhedstilbud mhp. fælles færdiggørelse af Samarbejdsaftale om Samsø 
Sundheds- og Akuthus, som aktuelt er et udkast fra den 19. december 2012. 
 

10. Eventuelt 
Telemedicinsk sårvurdering: Linda undersøger finansering, herunder 
finansiering af kommunale udgifter. Svar direkte til Susanne Bech, Thomas 
cc. 
 
Mange fejlmeldinger om udskrivelser: Dette er et EPJ-problem. Problemet er 
kendt i EPJ-organisationen, men ikke nødvendigvis højt prioriteret. 
 
Patienter på afd D til ambulant kemobehandling bliver registreret som 
indlagte – er det korrekt? Susanne sender 2 stk cpr nr med kontaktdato til 
Thomas. Thomas undersøger herefter med svar direkte til Susanne Bech. 
 
Ny organisering i Samsø Kommune: Margrethe fremsender 
organisationsdiagram/beskrivelse.  
 
Næste møde afholdes i juni måned 2014. Thomas indkalder. 
 
 
 


