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9. Prognose for regnskab 2014 
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1. Opfølgning på punkter fra sidst 

Styregruppen drøftede på sidste møde, at der skulle udsendes pressemeddelelse omkring den 
positive udvikling, som aktivitetstal for Samsø Sundheds- og Akuthus udviser. Samsø Kommunen 
overvejer, om der stadig skal udarbejdes en pressemeddelelse. 
  
2. Drøftelse af udkast til evalueringsrapport omkring samarbejdsaftale 

Samsø Kommune ønsker evalueringsrapport til politisk behandling inden nytår, hvorfor frist for 
AUH og Region Midt/Nære Sundhedstilbuds kommentarer til den fremsendte evalueringsrapport er 
fastsat til den 17. november. 
 
Samsø Kommune ønsker, at der efter rapportens godkendelse udarbejdes handleplaner for 
udvikling af samarbejdet. Såfremt der skal laves handleplaner på rapportens anbefalinger, blev det 
aftalt, at der skal være repræsentanter fra Samsø Kommunen, AUH og Region Midt/Nære 
Sundhedstilbud. 
 
Akutcentret noterer, at en sådan høring bør fremsendes formelt til AUH, således at det sikres, at 
kommer den rigtige vej ind. Akutcentret videresender formelt til AUH.  
 
Akutcentret noterer også, at drøftelse af evalueringsrapporten hænger sammen med 
sundhedsaftalerne, hvorfor styregruppen skal mødes igen i januar. Det skal overvejes, hvem der 
skal deltage, når politiske aftaler drøftes.  
 
Samsø Kommune orienterer om, at der fra deres side vil være tale om en politisk orientering. 
Eventuelle handlingsplaner vil efterfølgende også blive fremlagt for politikere. Evalueringen skal 
danne grundlag for en drøftelse af de nuværende udfordringer samt sikre konstruktivt samarbejde 
fremadrettet. 
 



 
 

Side 3

Samsø Kommune forespørger på, hvorvidt der skal udarbejdes særskilt samarbejdsaftale for 
Samsø Sundheds- og Akuthus, hvortil Nære Sundhedstilbud orienterer om, at der vil være én 
aftale, som skal implementeres i klyngerne, men der kan godt være særlige forhold omkring SSA, 
som er indeholdt i samarbejdsaftalen. Afdelingsledelsen på Afdeling G noterer, at hvis der skal 
være en særskilt samarbejdsaftale med Samsø Kommune, hører dette ikke hjemme i 
styregruppen.  
 
Det blev aftalt, at Samsø Kommune får et samlet høringssvar fra Region Midtjylland inden den 17. 
november. Der vil derudover være en særskilt proces med Region Midt og Samsø Kommune 
omkring implementering af sundhedsaftalen, hvilket ligger udover styregruppens område. Der vil 
dog være områder, som også giver anledning til drøftelse i Styregruppen. 
 
3. Orientering om høringsversion af Sundhedsaftaler 

Nære Sundhedstilbud orienterer om, at sundhedsaftaler er sendt i høring, og høringssvar 
behandles i Sundhedsstyregruppen. Efterfølgende vil der ske en politisk godkendelse efterfulgt af 
fremsendelse til Sundhedsstyrelsen ultimo i januar. Dette giver en udfordring for Samsø Kommune 
tidsfrist for politisk behandling. Nære Sundhedstilbud og Samsø Kommune drøfter, hvorledes dette 
håndteres. 
 
Samsø Kommune udtrykker bekymring for, at der skal underskrives en aftale, uden man er 
informeret om økonomiske konsekvenser. Der savnes gennemsigtighed, og der er forhold i aftalen, 
som betyder opgaveflytning til kommunen, hvilket har betydning for økonomi. Det er dog positivt, 
at der laves underaftaler (fx for psykiatri osv.), da dette sikrer, at områderne får det rette fokus.  
 
4. Drøftelse af nøgletal 

Nære Sundhedstilbud gennemgik nøgletal. 
 
Det er af særlig interesse, at udvikling i aktivitetstal påvirker den kommunale medfinansiering. 
Antallet af indlæggelser/udskrivelser er faldende og ligger under landsgennemsnittet. 
 
Forebyggelige indlæggelser falder bl.a. grundet, at ambulante patienter overgår til kommunale 
pladser og derefter direkte til korttidsplads. 
 
Der ses også et fald i liggetider, hvortil Afdelingsledelsen på Afdeling G noterer, at et fald i 
liggetider på Samsø medfører en stigning i liggetider på AUH, idet de komplicerede patientforløb 
overflyttesi. Dette kunne med fordel angives i datafremstillingen. 
 
Samsø Kommune efterspørger yderligere data - for eksempel på aktivitet i sommermånederne, 
hvor antallet af turister stiger, hvilket belaster læger, hjemmepleje mv. 
 
Akutcentret noterer dertil, at bopælskommunen bærer en del af udgiften hertil, hvorfor der vil ske 
en delvis udligning. Nære Sundhedstilbud noterer også, at en stigning i antal konsultationer 
medfører stigning af udgifter i Region Midtjylland. 

 
5. Telemedicinsk Landkort 

Nære Sundhedstilbud orienterer kort om muligheder i Telemedicinsk Landkort. 
 



 
 

Side 4

Samsø Kommune noterer, at området med fordel kan udbygges. Der er dog en udfordring omkring 
diabetespatienter, da nyopdagede patienter ikke ønsker at deltage i kurser i Århus – heller ikke på 
video. Ældresagen på Samsø er gået ind i denne sag. Der er ikke uddannet diabetessygeplejerske, 
og når der skal samles hold, vil det være kronikerhold, da der ikke er nok patienter til at 
opretholde hold indenfor de enkelte områder. Samsø Kommune satser på bredere 
kompetenceudvikling af sygeplejefaglige ressourcer, hvilket giver mening ift. patientforløbene. 
 
6. Orientering om analyse af området for hjælpemidler og behandlingsredskaber i 

Vestklyngen 

Nære Sundhedstilbud orienterer om igangværende analyse af området. 
 
7. Asylcenter 

Samsø Kommune orienterer om oprettelse af Asylcenter på Samsø. Der opleves ikke udfordringer 
på sundhedsdelen, da eget sundhedspersonale følger med. Alle har fået foretaget sundhedstjek i 
Sandholmlejren, og alle kronikere samt cancerpatienter overflyttes ikke til Asylcentret. Der dog 
svært forudsige belastning på sundhedsområdet på Samsø, såfremt Asylcentret permanentgøres. 
Dette gælder også for aktiviteten i lægehuset. 
 
Nære Sundhedstilbud noterer dertil, at ordningen medfører yderligere pres på 
praksisadministrationen i Region Midtjylland, idet der er en høj gennemstrømning af asylansøgere 
igennem asylcentret. 

 
8. Organisering af socialområdet i Samsø Kommune 

Samsø Kommune orienterer om ny organisering i Socialforvaltningen efter Nana Salicaths 
fratrædelse. 
 
9. Prognose for regnskab 2014 

I lighed med tidligere år forventes et overskud på Døgnafsnittet, hvilket fordeles mellem Region 
Midtjylland og Samsø Kommune efter særskilt beregningsnøgle. 
 
Det noteres, at Samsø Kommune har stillet hjemmepleje til rådighed for delirøse patienter på 
korttidspladserne, hvortil der er fremsendt regning til AUH. 
 
10. Evt. 

Samsø Kommune orienterer om embedslægetilsyn på Kildemosen, som har fået kritik for, at der 
ikke er foretaget medicingennemgang. Der er tale om 1 af lægerne, som ikke gør det. 
Fremadrettet skal der indberettes. Afdelingsledelsen på Afdeling G foreslår, at den ene af lægerne 
er tilknyttet til Kildemosen som ”plejehjemslæge”.  


