
Godkendelse af materiale vedr. monitorering og evaluering af IV-af-
talen (DAK)

REFERAT
Morten Jessen indledte punktet med en gennemgang af procedurerne for monitorering og registre-
ring. Der kommer en administrativ opgave ift. at fakturere sygehuset/afdelingen for at yde IV-be-
handling i nærmiljøet. Morten Jessens slides er vedlagt som bilag til punktet. 

Indstillingerne blev tiltrådt.

RESUMÉ
Følgegruppen for behandling og pleje har udarbejdet materiale – herunder anbefalinger til registre-
ringer og organisering i forbindelse med monitorering og evaluering af IV-aftalen. Materialet er ud-
arbejdet af den faglige arbejdsgruppe med inddragelse af Kompetencegruppen for Monitorering 
samt de regionale og kommunale økonomifolk, der har medvirket til udarbejdelse af aftalens øko-
nomiske elementer.

Med denne sag fremsender Følgegruppen for behandling og pleje de samlede anbefalinger til mo-
nitorering og evaluering til godkendelse i Det Administrative Kontaktforum. Følgegruppen for be-
handling og pleje har godkendt materialet på ekstraordinært møde den 27. august 2021 og indstil-
ler dermed, at Det Administrative Kontaktforum godkender materialet.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Der er fra følgegruppen og arbejdsgruppen lagt vægt på at monitoreringen og evalueringen af IV-
aftalen ikke skal være bureaukratisk og at det skal være nemt at gå til opgaven, samtidig med at 
der bidrages med relevant viden vedr. IV behandling som kan bruges fremover. 

Morten Jessen-Hansen, som sidder i IV-arbejdsgruppen, vil på mødet i Sundhedsstrategisk Forum 
fremlægge materialet vedr. monitorering og evaluering af IV-aftalen.  

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Drøfter IV-arbejdsgruppens anbefalinger vedr. monitorering af IV-aftalen for begge sekto-
rer.

 Godkender IV-arbejdsgruppens anbefalinger vedr. status og evaluering via de lokale sam-
ordningsfora efter hhv. 6 og 12 måneder.

 Godkender IV-arbejdsgruppens anbefalinger vedr. organisering af opgaven vedr. evalue-
ring og monitorering – herunder at Kompetencegruppen for monitorering får ansvaret for at 
gennemføre den kvantitative analyse af aktivitet og tidsforbrug mhp. at vurdere økonomien i 
aftalen

 Godkender procesplan for det videre monitorerings- og evalueringsforløb. 

INDSTILLING



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

 Godkender IV-arbejdsgruppens anbefalinger vedr. monitorering af IV-aftalen for begge 
sektorer.

 Godkender IV-arbejdsgruppens anbefalinger vedr. status og evaluering via de lokale sam-
ordningsfora efter hhv. 6 og 12 måneder.

 Godkender IV-arbejdsgruppens anbefalinger vedr. organisering af opgaven vedr. evalue-
ring og monitorering – herunder at Kompetencegruppen for monitorering får ansvaret for at 
gennemføre den kvantitative analyse af aktivitet og tidsforbrug mhp. at vurdere økonomien 
i aftalen

 Godkender procesplan for det videre monitorerings- og evalueringsforløb. 

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
Følgegruppen for Behandling og Pleje besluttede på et møde den 3. juni 2021, at den tidligere 
nedsatte IV-arbejdsgruppe fik til opgave at arbejde videre med en plan for monitorering og evalue-
ring af IV-aftalen med inddragelse af Kompetencegruppen for monitorering.

Følgegruppen lægger op til, at den syddanske IV-aftale skal evalueres efter 12 måneder. Derud-
over lægges der op til, at der efter seks måneder være en midtvejsstatus med henblik på at identifi-
cere behov for mindre justeringer i samarbejdet.

Aftalen implementeres via de somatiske samordningsfora. Følgegruppen for behandling og pleje 
har udarbejdet et implementeringsbrev, som er sendt til de somatiske samordningsfora primo sep-
tember 2021 med vejledninger til f.eks. registrerings- og afregningspraksis, da der er behov for 
ensartede arbejdsgange efter en generisk model. Implementeringsbrevet vil også indeholde gene-
riske spørgsmål til, hvordan de somatiske samordningsfora bidrager med input til midtvejsstatus og 
evaluering til Kompetencegruppen for monitorering.

IV-arbejdsgruppen og Kompetencegruppen for monitorering har på møder den 11. og 20. august 
2021 drøftet monitorering og evaluering af IV-samarbejdet. På et ekstraordinært møde i Følgegrup-
pen for behandling og pleje den 27. august 2021 blev IV-arbejdsgruppens model for monitorering 
og evaluering af IV-aftalen præsenteret. Følgegruppen for behandling og pleje behandlede ar-
bejdsgruppens anbefalinger og tilsluttede sig de foreslåede anbefalinger samt forslag til organise-
ring for det videre arbejde. 

Således anbefaler Følgegruppen for Behandling og Pleje, at opgaven med at monitorere og evalu-
ere IV-aftalen, placeres i hhv. den allerede nedsatte faglige IV-arbejdsgruppe under Følgegruppen 
for behandling og pleje og i Kompetencegruppen for monitorering. 

Der lægges op til, at den faglige IV-arbejdsgruppe skal:

- Samle samordningsforaenes input og sammenfatte disse til videre bearbejdelse i følge-
gruppen

- Være til rådighed for gennemførelse af journalaudit efter 12 måneder, herunder nedsættel-
se af en auditgruppe og udviklingen af en generisk auditguide

- Gennemføre borger- og patienttilfredshedsundersøgelse

Der lægges op til, at Kompetencegruppen for monitorering skal:



- Sikre etablering af nye og fælles koder i hhv. den regionale og den kommunale registrering
- Stå for udbredelsen af korrekt registrering på sygehusene og i kommunerne
- Samle data fra kommuner og region i et fælles datasæt – herunder sikre den relevante god-

kendelse af dette
- Gennemføre tidsstudie på det tidspunkt, arbejdsgruppen anbefaler dette

Vedhæftet i bilag 1 findes følgegruppens anbefalinger til regionale og kommunale registreringer, 
samt proces og opgavedeling ved monitorering og evaluering af IV-aftalen.  

Med denne sag fremsender Følgegruppen for behandling og plejes det samlede materiale, som er 
udarbejdet af IV-arbejdsgruppen, med anbefalinger vedr. monitorering og evaluering til godkendel-
se i Det Administrative Kontaktforum. 

Proces
Der er udarbejdet en overordnet procesplan for monitorering- og evalueringsprocessen for IV-afta-
len. Se bilag 2.

BILAG 
 Notat vedr. monitorering og evaluering af IV-aftale
 Procesplan for monitorering- og evalueringsprocessen for IV-aftalen
 Endelig IV aftale 


