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Dagsorden til møde i  

Styregruppe for sundhedsaftale  

Tid og sted:  

Den 28. maj 2013 kl. 13.15 – 15.00,  
Sted: Samsø Kommune, Søtofte 10,  
Udsendt til: 

Anette Schouv Kjeldsen, Centerchef, Akutcentret, AUH 
Thomas Hanberg Sørensen, AC-fuldmægtig, Akutcentret, AUH 
Kirsten Rahbek, Oversygeplejerske Geriatrisk afdeling, AUH 
Alice Stenor, Driftsforvaltningschef, Samsø Kommune 
Nanna Salicat, Afdelingschef, Sundhedsafdelingen, Samsø 
Kommune 
Susanne Beck, Afdelingschef, Hjemmeplejen, Samsø Kommune 
Sabine JOhanne Utz Morath, afdelingssygeplejerske Samsø 
Sundheds-og Akuthus, 
Kristian Juul, praktiserende læge, Samsø  
Linda Kierkegaard, Fuldmægtig, Nære Sundhedstilbud, Region 
Midtjylland 
Moana Hjernø Nielsen, Risiko manager, Nære Sundhedstilbud, 
Region Midt 
Inge Baagøe, AC-fuldmægtig, Planlægning, AUH 
Else Skånning Nielsen, sundhedsfaglig konsulent, Planlægning, 
AUH 
 
 
Fraværende: 
Joan Dürr, chefjordemoder, AUH,  
Else Marie Damsgaard, Ledende overlæge Geriatrisk afdeling, 
AUH,  
Flemming Jensen, praktiserende læge, Samsø,  
Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud, Region 
Midtjylland  

Mødeleder: Centerchef Anette Schouv Kjeldsen 

Referent: AC-fuldmægtig Inge Munch Baagøe Hansen 
 

 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt. 

 

Før selve dagsordnen, opfordrende Anette Schouv Kjeldsen til, at 

Samsø Kommune udarbejder et skema med de mødefora, de fast 

deltager i for at få større indblik og klarhed over dette i 

styregruppen, hvilket Susanne Beck lovede at udarbejde til næste 

Dato 21-05-2013

Inge Munch Baagøe Hansen

Tel. 7846 1654

ihanse@rm.dk

Sagsnr. 1-30-100-62-12
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møde i styregruppen. 

 
2. Drøftelse af uafklarede forhold v/ Susanne Beck 

Bilag: 

Referat mellem Samsø Kommune og Alexander Aagaard og Lars 

Guldbrandsen 

Der har været holdt et møde mellem en repræsentant fra 

kommunalbestyrelsen på Samsø (Lasse Guldbrandsen) og 

Regionsrådet (Alexander Aagaard) om processen for 

samarbejdsaftalen mellem Region Midt, Samsø Kommune og 

Aarhus Universitetshospital. Referatet blev vedlagt – dog er der 

en række bemærkninger fra Lasse Guldbrandsen, som ikke er 

indarbejdet i den udgave, der er fremsendt. Selve 

samarbejdsaftalen som var genstand for mødet skal godkendes 

den 28. maj i kommunalbestyrelsen på Samsø. Der var følgende 

bemærkninger til aftalen efter kommunalbestyrelsens møde: 

 

Beslutning i Social- og Kulturudvalget,  den 14. maj 2013: 

Udvalget ønsker indført et afsnit om den psykiatriske 

brugergruppe på Sundheds- og Akuthuset. 

 

Udvalget ønsker indført, at begge parter lægger vægt på at der er 

den tilstrækkelige og forsvarlige lægedækning på øen, såvel i 

praksis og på Sundheds- og Akuthuset, og at denne følges ved 

evalueringer foretaget af Regionen, første gang efter 1/2 år fra d. 

1/1 13. 

  

Fremsendes til økonomiudvalget med referat fra møde d. 6.5 og 

med evt. efterfølgende kommentarer fra SKU medlemmer. 

 

Beslutning i Økonomiudvalget,  den 21. maj 2013: 

  

Indstilling fra SKU anbefales. ØU ønsker indført i 

samarbejdsaftalen, at økonomien tilpasses de faktiske forhold. 
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen,  den 28. maj 2013: 
 

Godkendt. 

______ 

Der var spørgsmål fra Samsø Kommune om, hvorvidt man kunne 

bruge Moana Hjernø Nielsen som indgang til Region Midt 

vedrørende generelle problemstillinger, der omhandler 

lægepraksis, idet der har hersket forvirring om, hvornår man skal 
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henvende sig til henholdsvis Nære Sundhedstilbud, Geriatrisk 

afdeling og Akutafdelingen. Det blev vedtaget, at 

problemstillinger af generel karakter kunne adresseres til Moana, 

som repræsentant for Region Midt. 

 

 I forhold til en konkret problemstilling vedrørende 

genoptræningsplaner, der mangler fra AUH eller ser mærkelige ud 

– er der én indgang – og det er hos Geriatrisk afdeling, som 

koordinerer med øvrige AUH afdelinger, i fald, at GOP’en er 

skrevet fra en anden stamafdeling. 

 

Nære Sundhedstilbud, Region Midt ved Moana Hjernø Nielsen vil 

give lægerne en orientering om, at de kan lave GOP’er til 

skadestuepatienter, men ikke til patienter som konsulteres i egen 

lægepraksis. 

 

Der mangler faglig dækning af almindelig genoptræning på 

Samsø, idet den nuværende fysioterapiklinik kun tilbyder 

massage. I den forbindelse fik Region Midt til opgave at udrede, 

hvilke krav, der kan stilles til en Fysioterapiklinik – helt generelt.  

 

Samsø Kommune ved Nanna Salicath fik til opgave,  at 

fremsende eksempler, hvor genoptræningsplaner og 

genoptræningsopgaven ikke matcher hinanden, som der kan 

tages udgangspunkt i, i forhold til ovenstående. Eksemplerne 

fremsendes til Moana.     

 

3.  Status på Følge-hjem funktion af patienter fra Aarhus 

Universitetshospital fra 1. januar 2013 v/Kirsten Rahbek 

Under dette punkt drøftes, hvad der er aftalt på kvartalsmødet i 

forhold til: 

• Hvilke patienter er omfattet af ordningen? 

• Hvordan sker betalingen? 

 

Gensidige forventninger og overdragelse skal aftales nærmere. 

Der stilles forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. 

kommunikation i.f.m. følgehjemfunktionen i forhold til 

nedenstående emner: 

 

• Hjælpemidler 

• Praktisk hjælp 

• Personlig pleje 
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Der vil blive lavet et oplæg hertil i løbet af sommeren – AUH har 

initiativet hertil. Der efterlyses én indgang i hver sektor, dette 

følges op på styregruppemødet i efteråret. 

 
4. Status på funktion af sundheds- og akuthus/Susanne 
Beck 

Tilbagemeldingen er den, at det går godt og evt. knaster løses 

undervejs. Det vides ikke endnu, om det nye samarbejde konkret 

betyder færre overflytninger til fastlandet, men fornemmelsen er, 

at der er færre overflytninger. Det er eksempelvis helt nyt at 

patienter kan blive på Samsø og få palliation – hidtil har denne 

patientgruppe skullet overflyttes.  

 

Der er et regionalt palliativt beredskab undervejs, som betyder at 

patienter kan forblive i eget hjem efter ønske. vagtberedskabet 

for lægerne er aftalt regionalt. På plejesiden skal dette løftes 

lokalt. 

 
5.  Drøftelse af nøgletal v/Linda Kierkegaard 
 
Indstilling: 
At nøgletal drøftes og tages til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
På baggrund af Sundhedsaftalen 2011 – 2014 er der udviklet 
nøgletal til brug i klyngerne. Nøgletallene indeholder regionale tal, 
som bl.a. er en række nøgletal i henhold til de mål der er opstillet 
i Sundhedsaftalen for 2011 – 2014. Tallene er opgjort i faktiske 
tal (både regions- og landstal), indekstal og tal pr. 1000 
indbyggere. Der er ligeledes tal for forebyggelige indlæggelser. 
 
Det skal bemærkes, at afregningsreglerne for den kommunale 
medfinansiering er ændret fra 2011 til 2012, hvilket gør, at man 
ikke kan sammenligne udgifterne til den somatiske 
medfinansiering mellem årerne, en sådan sammenligning skal 
foregå i indekstallene. Puljen for den kommunale medfinansiering 
er vokset fra 2,3 mia. kr. i 2011 til 4,1 mia.kr. i 2012 netop som 
følge af ændringerne i afregningsreglerne. 
 
Bilag: 
Nøgletal 
Forklaringsnotat 
 
I nøgletallene har man ikke taget hensyn til demografien – 

alderssammensætningen – i forhold til tallene. Det tværsektorielle 

råd har set på forebyggelige indlæggelser – oversigt vedlagt.  

 
 

6. Opfølgning på omfanget af dobbelt takstafregning for 
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patienter fra Samsø, som både registreres i EPJ og 

praksissektorens system/ Linda Kierkegaard 

Som opfølgning på det seneste møde i styregruppen den 28 02 

ønskes en tilbagemelding fra region Midt med hensyn til, hvilket  

omfang den dobbelte registrering udgør med henblik på, hvorvidt 

der skal tages handling på dette.  

 

Region Midt fik som hjemmeopgave i den mellemliggende periode 

at undersøge ovenstående. 

 

Region Midt ved Moana Hjernø Nielsen er gået i gang med at 

udrede problemstillingen. Man er ikke nået langt nok i analysen til 

at kunne fremlægge resultater. Punktet følges op på næste møde. 

 
7. Implementering af Medcom standarden ’Sygehus – 
hjemmepleje /Kirsten Rahbek 

Samsø kommune er klar til at anvende Medcom standarder og 

kan sende og modtage disse. Status for AUH er, at man forventer 

at tage standarderne i brug i efteråret. De automatiserede 

advis’er som er en del af medcom systemet burde fungere 

allerede. 

   

8.  Aktivitets- og nøgletal v/ Thomas Hanberg Sørensen  

Akutcenteret, AUH har fremsendt en aktivitetsrapport omfattende 

ambulante besøg 2013 år til dato.  

 

Samsø Kommune spørger: 

”De sidste nye aktivitetstal, som Samsø kommune har modtaget 

viser et fald i medfinansiering. Er det muligt at forklare om det 

skyldes periodeforskydninger eller er det reelt”. 
 

Jf. aktivitetstallene er den stationære genoptræning meget høj for 

Samsø – centret vil prøve til mødet i efteråret at dykke ned i 

tallene for at se, om der er nogle tendenser – men forløbene vil 

altid være længere på Samsø, hvilket forklarer det høje 

gennemsnitlige antal sengedage og muligvis også tendensen 

vedrørende høj stationær genoptræning, men dette undersøges 

nærmere, baseret på et par konkrete cases. 

 

Drg. kravet på Samsø er en fejl, der skal rettes administrativt. 

Der vil fremadrettet ikke være udskrivninger i statistikken idet, 

der ikke længere indlægges patienter på Samsø, som følge af den 

nye aftale. 
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Bilag: 

Samsø Aktivitet, Styregruppemøde 28 05 2013 

Samsø Økonomi, Styregruppemøde 28 05 2013 

 

Orienteringspunkter: 

 
9. Status vedr. ombygning og etablering af akutklinikken 
v/Linda Kierkegaard 
Der har den 30. april 2013 været formøde lokalt på Samsø med 
drøftelse af behov og forslag til ombygning af Samsø Sundheds- 
og Akuthus (etablering af akutklinikken). Oplægget fra formødet 
dannede grundlag for drøftelser med deltagelse af Teknisk 
Afdeling i regionen på et møde den 14. juni 2013. På mødet blev 
der overordnet aftalt følgende vedr. proces og tidsplan: 
 

• Skitse til ombygning udarbejdes og rundsendes til 
kommentering ved udpegede repræsentanter fra Samsø 
Kommune, Samsø Sundheds- og Akuthus, de 
praktiserende læger og Nære Sundhedstilbud.  

 
• Skitseforslaget forventes klar inden sommerferien.  

 
• Det endelige projektforslag skal forelægges for 

regionsrådet mhp. at indhente en formel anlægsbevilling. 
Der arbejdes efter at nå regionsrådet med et 
projektforslag til mødet den 25. september 2013.  

 
• Nære Sundhedstilbud afklarer om ombygningen skal i 

udbud, idet det kan/vil påvirke forløbet (en eventuel 
udbudsproces tager længere tid).  

 
• Projektforslaget skal ligeledes forelægges i Kommunen 

samt Ministeriet.  
 

• Ombygning og renovering forventes afsluttet ultimo 
2013/primo 2014.  

 

Status på ombygningen blev taget til efterretning. 

 
 
10. Eventuelt 

Samsø Kommune er i gang med en omorganisering af området. 

Man overgår formentlig til den ”tidligere” forvaltningsstruktur, og 

søger aktuelt en Socialchef, som også får sundhedsområdet som 

en del af sit ansvarsområde. 

 


