
Halvårsstatus for samarbejdsaftalen om IV-behandling i nærmiljøet. 
(DAK)

RESUMÉ
På mødet den 23. juni 2021 godkendte Sundhedskoordinationsudvalget ny samarbejdsaftale om
IV-behandling i nærmiljøet med anbefaling om, at Region Syddanmark og de 22 kommuner tilslut-
tede sig aftalen

Region Syddanmark tiltrådte på regionsrådsmøde den 23. august 2021 ny samarbejdsaftale om
IV-behandling i nærmiljøet ligesom alle syddanske kommuner nu er tiltrådt aftalen, nogle dog med 
forskudt opstart frem til august 2022.

Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af IV-aftalen aftalt at foretage en halvårsstatus, og der 
gives nu en afrapportering af denne halvårsstatus

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Det går generelt godt med samarbejdet, og kommunerne kan løse opgaverne i henhold til aftalen.

Der har dog været nogle indkøringsvanskeligheder, og det er ganske få patienter, der udskrives til 
behandling i kommunerne. Dette kan delvist tilskrives manglende kendskab til aftalen på sygehus-
afdelingerne. Der var en bekymring for opbygning af erfaring i kommunerne, når volumen er så lille 
samt ønske om bedre varsling.

Konklusion er, at der er behov for at arbejde betydelig mere med implementeringen og kendskabet 
til aftalen.

INDSTILLING
Formandskabet indstiller at Sundhedsstrategisk Forum

 Godkender halvårsstatussen
 Drøfter resultaterne fra halvårsstatussen, herunder om de giver anledning til justeringer af 

samarbejdsaftalen

INDSTILLING 

Følgegruppen for Behandling og Pleje indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Godkender halvårsstatussen
 Drøfter resultaterne fra halvårsstatussen, herunder om de giver anledning til justeringer af 

samarbejdsaftalen

SAGSFREMSTILLING



Der indgår følgende forhold i halvårsstatussen:

 Status over de kommuner, der formelt har underskrevet en samarbejdsaftale.
 Implementeringsstatus fra de lokale samordningsfora (SOF), hvor de har besvaret en ræk-

ke generiske spørgsmål
 En mindre borgertilfredshedsundersøgelse ud fra en række generiske spørgsmål i udvalgte 

større og mindre kommuner  
 En manuel optælling på sygehusene af hvor mange patienter, der ordineres daglige IV-be-

handlinger med antibiotika, og som kunne have modtaget dette i eget hjem, hvis en sådan 
aftale havde eksisteret. 

 Registreringserfaringer

Status over de kommuner, der formelt har underskrevet en samarbejdsaftale

Kommune Status for aftaleindgåelse 
Assens Kommune Underskrevet d. 22.11.21
Billund Kommune Underskrevet d. 12.10.21
Esbjerg Kommune Underskrevet d. 30.9.21
Fanø Kommune Underskrevet d. 25.11.21
Fredericia Kommune Underskrevet d. 25.11.21 – med forventning om at kunne 

modtage borgere til IV-behandling d. 1. april 2022
Faaborg-Midtfyn kommune Underskrevet d. 17.11.21
Haderslev Kommune Underskrevet d. 9.11.21
Kerteminde Kommune Underskrevet d. 7.11.21
Kolding Kommune Underskrevet d. 31.3.22 med tiltrædelse d. 1.5.22
Langeland Kommune Underskrevet d. 24.11.21
Middelfart Kommune Underskrevet d. 28.9.21
Nordfyns Kommune Underskrevet d. 25.11.21
Nyborg Kommune Underskrevet d. 17.12.21
Odense Kommune Underskrevet d. 28.9.21
Svendborg Kommune Underskrevet d. 2.12.21
Sønderborg Kommune Underskrevet d. 17.12.21 med tiltrædelse d. 1.3.22
Tønder Kommune Politisk godkendt med tiltrædelse d. 1.3.22
Varde Kommune Underskrevet 3.10.21
Vejen Kommune Underskrevet d. 14.10.21
Vejle Kommune Underskrevet d. 6.4.22 med tiltrædelse d. 1.8.22
Ærø Kommune Underskrevet d. 11.11.21
Aabenraa Kommune Underskrevet 27.9. 21

Implementeringsstatus fra de lokale samordningsfora

I regi af de fire lokale samordningsfora er der blevet besvaret følgende generiske spørgsmål om 
status for implementering af IV-aftalen:

 Hvordan går det med implementeringen af IV-aftalen?
 Hvordan opleves samarbejdet omkring IV-behandling i nærmiljøet?

o Er der sammenhæng mellem opgaverne i forhold til IV-aftalen og ressourcerne og 
kompetencerne lokalt?

o Hvilke udfordringer og barrierer opleves i forbindelse med IV-behandling i nærmiljø-
et?

o Hvilke fordele opleves ved IV-behandling i nærmiljøet?



o Er der noget, der kan gøre opgaven med IV-behandling i nærmiljøet bedre?
o Hvilke årsager opleves i forhold til, at kommunerne evt. ikke kan modtage patienter 

til IV-behandling i nærmiljøet?

Følgende besvarelser har været gennemgående på tværs af SOF’erne: 

 Det går godt, og der er ikke problemer med at udføre selve IV-opgaven.
 Flere kommuner oplever, at nogle sygehusafdelinger ikke kender aftalen - ikke alle syge-

husafdelinger er kommet i gang.
 Flere kommuner havde forventet et større patientflow.
 Der er potentiale for, at flere patienter kan udskrives med IV-behandling.
 De små kommuner frygter begrænset kompetenceudvikling/erfaring pga. for en lille patient-

volumen.
 Enkelte kommuner ønsker bedre varsling om IV-behandling og ikke om eftermiddagen ved 

udskrivelse samme dag

Der er udarbejdet en sammenfatning af SOF’ernes svar, som fremgår af vedlagte bilag. 

Borgertilfredshedsundersøgelse

Der er gennemført en mindre borgertilfredshedsundersøgelse ud fra en række generiske spørgs-
mål i udvalgte kommuner med repræsentation af både større og mindre syddanske kommuner. 
Der er tale om Vejen Kommune, Odense Kommune og Esbjerg Kommune. 

Resultaterne fra undersøgelsen viser overordnet, at borgerne er tilfredse med IV-behandling i 
nærmiljøet – både ift. kvalitet og tryghed. Desuden er de fleste er glade for muligheden for at kun-
ne modtage IV-behandling i hjemmet. 

Det bør dog bemærkes, at borgertilfredshedsundersøgelsen er baseret på 18 personer.  

Resultater fra undersøgelsen fremgår af vedlagte bilag.    

Fire daglige IV-behandlinger

For antibiotikabehandling uden pumpe er der kun indgået aftale om tre daglige IV-behandlinger. 
Dette er for at undgå belastning af den kommunale nattevagt. Der har imidlertid været flere ønsker 
om, at kommunerne også kan hjælpe med fire daglige IV-behandlinger. Omfanget af dette behov 
har dog ikke været kendt. I januar sendte underarbejdsgruppen vedr. monitorering af IV-aftalen 
derfor en mail ud til sygehusene omkring manuel optælling vedr. fire daglige IV-behandlinger.

Sygehusene blev anmodet om i en periode på i alt syv uger fra 31. januar til 20. marts 2022 at lave 
en opgørelse over hvor mange patienter, der ordineres fire daglige IV-behandlinger med antibioti-
ka, og som kunne have modtaget dette i eget hjem, hvis en sådan aftale havde eksisteret. Optæl-
ling skulle ske på udvalgte afdelinger, hvor IV-aftalen er kendt og godt implementeret.

Nedenfor er tilbagemeldingen fra de fire sygehuse:

Sygehus

Antal ordineret med IV-behandling fire gange i 
døgnet, som potentielt kunne varetages i hjem-
met med kommunal hjælp

Totalt antal ordineret 
med IV-behandling 
fire gange i døgnet



Sygehus Lillebælt 23 -

Sydvestjysk Sygehus 8 15

OUH 6 32

Sygehus Sønderjyl-
land 40 151

Region Syddanmark 77 198

Opgørelsen viser, at der i alt er ordineret IV-behandling fire gange i døgnet 198 gange. Dette antal 
indeholder desværre ikke det totale antal fra Sygehus Lillebælt, da det ikke er optalt, men inklude-
res de 23 potentielle fra SLB, så er den samlede total 221. Det er vurderet, at samlet set 77 patien-
ter kunne være sendt hjem til IV-behandling i eget hjem med kommunal hjælp i perioden på de syv 
uger.

Det skal dog bemærkes, at fordelingen af patienter ordineret med fire gange IV-behandling i døg-
net er skæv mellem de fire sygehusenheder, hvilket kan antyde, at optællingen muligvis ikke er 
retvisende. 

Erfaringer med registrering og behandling af fakturaer på sygehusene

Erfaringerne med registrering af IV-behandlinger, der bliver udført i nærområdet med hjælp fra 
kommunen, er, at det er svært. Dels er der ikke så mange IV-behandlinger i nærområdet med 
hjælp fra kommune, og dels er patienterne fordelt på mange afdelinger, og registreringen bliver 
derfor mangelfuld. Sygehusene har fokus på dette, da det vil lette opfølgningen på fakturaerne. 

Der gøres en stor indsats i forhold til at følge op på fakturaerne på sygehusene. Sygehusene har 
mødtes en enkelt gang for at sparre og erfaringsudveksle på området, og der vil formentlig også 
fremadrettet være behov for dette. Nogle spørgsmål kan ikke afklares i gruppen og vil blive sendt 
videre til den faglige IV-arbejdsgruppe

BILAG 
 Sammendrag af besvarelser fra SOF’erne ift. implementeringsstatus
 Borgertilfredshedsundersøgelse – IV halvårsstatus


