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Samarbejdsaftale
om behandling af patienter
med lavpotent kemoterapi
i eget hjem
Region Syddanmark og de 22 kommuner

Baggrund
Patienter i behandling med lavpotent kemoterapi gennemgår ofte lange og intense behandlingsforløb, som undervejs kræver mange indlæggelser og ambulante kontakter på
sygehus.
Det Administrative Kontaktforum (DAK) har, på baggrund af anbefalinger fra en faglig gruppe, besluttet at det er forsvarligt, både fagligt og patientsikkerhedsmæssigt at overdrage
visse medicinske behandlinger med lavpotent kemoterapi fra regionen til kommunerne,
forudsat at der udarbejdes en klar aftale om processen.
Samarbejdsaftalen beskriver de overordnede principper for samarbejdet og med aftalens
godkendelse, betragtes opgaven fremover som en opgave, der kan varetages af den kommunale sygepleje.

Formål
Formålet med samarbejdsaftalen er at formalisere samarbejdet om medicinsk kræftbehandling af patienter i eget hjem, således at kommunale sygeplejersker kan varetage administration af denne opgave i samarbejde med den behandlingsansvarlige sygehusafdeling.

Målgruppe
Patienter i medicinsk kræftbehandling med Lavdosis Cytarabin, Azacitidin og Bortezomib*,
som vurderes at være eget til behandling i eget hjem.

Forankring og ikrafttræden
Samarbejdsaftalen er forankret i Sundhedsaftalen 2015-18 og trådte i kraft den 1. oktober
2015. Aftalen er efterfølgende revideret og godkendt den 22. juni 2017.

Grundprincipper for samarbejdet

Hæmatologisk afdeling X OUH har forsat det lægelige behandlingsansvar.
Den kommunale sygepleje administrerer, efter vejledning fra Hæmatologisk afdeling X
OUH, visse dele af den medicinske behandling med lavpotent kemoterapi. Administration
af den medicinske behandling sker i henhold til den enkelte kommunes regler vedr. arbejdsmiljø etc.

Information forud for overdragelse
Når det besluttes, at en patient skal starte medicinsk kræftbehandling i eget hjem, vil personalet på Hæmatologisk Afdeling X kontakte visitationen/sygeplejen i patientens bopælskommune for at aftale nærmere om varetagelse af opgaven.
Der sendes en ambulant korrespondance indeholdende information om patient og
behandlingsforløb med reference til samarbejdsaftalen. Ligeledes henvises med link til
informationsmateriale målrettet hjemmesygeplejen, i form af relevante pjecer, der
beskriver opgaverne forbundet med medicinsk administrationen.
Hæmatologisk afdeling X OUH er ansvarlig for at informationsmaterialet er opdateret.

Utensilier og håndtering af medicinsk affald
Fra Hæmatologisk afdeling X, OUH medgives patienten:

Opbevaring af medicin i
patientens hjem

Medicinen opbevares efter forskrifterne og utilgængeligt
for børn.

Kanyleboks

Brugte utensilier såsom sprøjte, kanyler, engangshandsker
mv., kasseres i kanyleboksen, som efter endt kur medbringes af patienten til kassation på Hæmatologisk
afdeling X OUH eller af sygepleje/pårørende til kassation
på et apotek. Kølebokse medgives patienten ved næstkommende kontrol – skal retur til apotek.

For yderligere information vedr. utensiliernes anvendelse, se pjecerne:
- Pjece om Lavdosis Cytarabin – behandling i patientens hjem
- Pjece om behandling med Azacitidin
- Pjece om behandling med Bortezomib
- Vejledning om Cytostatika – vejledning for plejen de første 5 dage efter kemoterapi.
- Pjece om Kemoterapi og samvær
Pjecerne er tilgængelige på Region Syddanmarks infonet.

I henhold til gældende kommunale regler vedr. arbejdsmiljø medbringer den kommunale
hjemmesygepleje øvrige nødvendige utensilier, så som engangshandsker (nitril), adrenalin
og førstehjælpsremedier (fx øjenskyl).

Fortolkning af samarbejdsaftalen
Fortolkningsspørgsmål af elementer i samarbejdsaftalen kan bringes til behandling i de
lokale samordningsfora.

Monitorering
Samarbejdsaftalens anvendelse monitoreres løbende. Det Administrative Kontaktforum
og Sundhedskoordinationsudvalget præsenteres halvårligt for data for aftalens
anvendelse.

Kompetenceudvikling
Hæmatologisk afdeling X er for hver enkelt patient i kontakt med den kommunale sygepleje ift. at koordinere administrationen af lavpotent kemoterapi. Hæmatologisk afdeling
X står til rådighed ved spørgsmål hele døgnet også for akut henvendelse.
Kontaktinformation fremgår af informationsmaterialet, som udleveres til den kommunale
sygepleje.

*Samarbejdsaftalen er efter beslutning den d.1.2.21 i Følgegruppen for Behandling og
Pleje - med efterfølgende godkendelse af DAK formandskabet - blevet udvidet med
præparatet Bortezomib. Bortezomib er et cytotoksisk middel til behandling af
myelomatose (knoglemarvskræft) ved subkutan injektion.

Den reviderede samarbejdsaftale er godkendt af Det Administrative Kontaktforum
den 22. juni 2017.

For yderligere information se:
Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital - https://ouh.dk/til-patienter-ogparorende/odense/afdelinger/x-haematologisk-afdeling
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Afdelingen for Tværsektorielt samarbejde - https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/detnaere-sundhedsvaesen

