
Status på samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet (DAK)

REFERAT

Der blev på mødet orienteret om, at 16 kommuner har tilsluttet sig aftalen. Sundhedsstrategisk 
Forum tog orientering om status på tilslutning til samarbejdsaftale for IV-behandling i nærmiljøet til 
efterretning. 

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-
ter sig aftalen. 

Der gives en orientering om status på behandling og tilslutning til samarbejdsaftalen.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Alle kommuner har planlagt en proces for behandling af samarbejdsaftalen. Det er forskelligt, om 
kommunerne behandler samarbejdsaftalen administrativt eller politisk. Sekretariatet modtager lø-
bende tilbagemeldinger på, om kommunerne tilslutter sig. 

OBS: Såfremt en kommune har besluttet at tilslutte sig samarbejdsaftalen for IV-behandling i nær-
miljøet, er aftalen først endelig, når der foreligger en underskreven samarbejdsaftale. Denne kan 
rekvireres, ved sekretariatet for Følgegruppen for behandling og pleje. Proces for aftaleindgåelse 
kan findes i implementeringsbrevet fremsendt til SOF’erne den 21. september 2021 og kan endvi-
dere tilgås herfra: Samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet // Region Syddanmark 
(rsyd.dk).

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orienteringen til efterretning.

INDSTILLING
Følgegruppen for behandling og pleje indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
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-
ter sig aftalen. 

Intravenøs (IV) behandling er som udgangspunkt en regional opgave, men borgerne kan have 
svært ved at få en hverdag til at hænge sammen med flere daglige fremmøder på sygehusene. 

https://www.rsyd.dk/wm532774
https://www.rsyd.dk/wm532774


Hvis behandlingen kan foregå på det samme faglige niveau, vil mange borgere foretrække at mod-
tage behandlingen i eget hjem eller tættere på eget hjem.

Der gives en orientering om status på behandling og tilslutning til samarbejdsaftalen. 

Proces
Region Syddanmark tiltrådte på regionsrådsmøde den 23. august 2021 ny samarbejdsaftale om 
IV-behandling i nærmiljøet. 

Kommunernes Kontaktråd (KKR) Syddanmark behandlede aftalen den 31. august 2021 og anbefa-
lede i den forbindelse kommunerne at tiltræde aftalen.
Aftalen er således sendt til behandling ude i kommunerne, og det er forskelligt, om kommunen be-
handler aftalen administrativt eller politisk. Behandlingen i kommunerne foregår i september, okto-
ber og november 2021. Arne Nikolajsen vil på mødet give en opdatering på behandling og tilslut-
ning til samarbejdsaftalen.
 
Det administrative kontaktforum godkendte på møde den 16.september 2021 plan og organisering 
for monitorering og evaluering af aftalen. Den 21.september 2021 er der sendt implementerings-
brev til de lokale samordningsfora, hvori der fremgår proces for indgåelse af aftale, hvilken regi-
strerings- og afregningspraksis som skal etableres. Materiale vedr. IV-aftalen er samlet på hjem-
mesiden her: www.regionsyddanmark.dk/wm532774

Følgegruppen for behandling og pleje har ansvaret for den videre opfølgning og monitorering af 
samarbejdsaftalen.

BILAG 
 Status på behandling og tilslutning i kommunerne

http://www.regionsyddanmark.dk/wm532774

