
Formandskabsgodkendte sager siden møde i Det Administrative 
Kontaktforum den 4. marts 2021 (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ
Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum har siden mødet den 4. marts 2021 behandlet 
én sag, som med fordel kunne behandles forud for nærværende møde. Sagen omhandler udvidel-
se af Samarbejdsaftale om behandling af patienter med lavpotent kemoterapi i eget hjem til, ud-
over at indeholde præparaterne Vidaza og Cytozar, også at inkludere Velcade.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Ingen bemærkninger. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum 

 Tager orientering om formandskabsbeslutning til efterretning.

INDSTILLING
Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager orientering om formandskabsbeslutning til efterretning.

SAGSFREMSTILLING
Følgegruppen for Behandling og Pleje har fra den gamle Følgegruppe for Opgaveoverdragelse 
overtaget en opgave vedr. udvidelse af Samarbejdsaftale om behandling af patienter med lavpo-
tent kemoterapi i eget hjem.
 
Baggrund
Baggrunden for opgaven er en henvendelse fra Hæmatologisk Afdeling X på OUH med et begrun-
det ønske om at udvide det eksisterende samarbejde med præparatet Velcade. Aftalen omfatter pt. 
Vidaza og Cytozar. 
 
Velcade er et cytotoksisk middel til behandling af myelomatose (knoglemarvskræft) ved subkutan 
injektion. Følgegruppen for Behandling og Pleje har forsøgt at kvalificere beslutningsgrundlaget 
forud for denne henvendelse gennem afdækning af følgende spørgsmål: 
 

 Er alle sygehuse omfattet – hvilke anvender præparatet? 
 Omfang pr. Hæmatologisk Afdeling i Region Syddanmark 
 Tidsforbrug (administration)
 Arbejdsmiljø/patientsikkerhed

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://min.medicin.dk/Medicin/Praeparater/3370&data=04%7C01%7Cavpe@odense.dk%7C8643d8337bfa4d7b6c3208d8c6f1c63b%7Cfbb1c53f4cf34ea698def6abc38cffa9%7C0%7C0%7C637478089005554777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=4YE6rGRSujKnPWC47bxCrhNP6WA12YSj3bYcvpbEcps=&reserved=0


 Borgerperspektiv ved udvidelse af samarbejdet?
 
Svarene herpå er fremlagt på et møde mellem Odense Kommunes socialoverlæge og ledende 
overlæge på Hæmatologisk Afdeling (OUH), ligesom der er modtaget input fra den tidligere ar-
bejdsgruppe under Følgegruppen for Opgaveoverdragelse. Administrationen af Velcade adskiller 
sig ikke fra øvrige præparater i samarbejdsaftalen, og det er vurderet fra kommunal side, at præpa-
ratet uden videre kan optages i aftalen. Med hensyn til omfang så vurderes det, at der er tale om 
lidt over 800 behandlinger årligt fordelt på 22 kommuner – jf. opsamling på mødet, som er vedlagt 
som bilag. 

Sagen er ligeledes behandlet i Følgegruppen for Behandling og Pleje på møde den 1. februar 
2021.
 
Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum har pr. mail den 4. marts 2021 meddelt Følge-
gruppen for behandling og pleje, at det er godkendt, at Samarbejdsaftale om behandling af patien-
ter med lavpotent kemoterapi i eget hjem udvides med præparatet Velcade.
 
Følgegruppen for behandling og pleje har efterfølgende taget de nødvendige skridt i forhold til at 
implementere udvidelsen af aftalen via de lokale samordningsfora.

BILAG 
 Opsamling på møde den 14.12.2020 om lavpotent kemoterapi


