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Implementeringsbrev til de somatiske samordningsfora vedr. implementering 
af samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet 
 
Kære Samordningsfora,  
 
Følgende implementeringsbrev, fungerer som understøttelse af den videre implementering, monito-
rering og evaluering af samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet i syddanmark.  
 
Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 23. juni 2021 en ny samarbejdsaftale for IV-behand-
ling i nærområdet, og Regionsrådet godkendte aftalen den 23. august. Den 31. august behandlede 
KKR Syddanmark samarbejdsaftalen, og KKR anbefaler kommunalbestyrelserne at tilslutte sig den 
nye samarbejdsaftale. 
Monitorerings og evaluerings materiale knyttet til aftalen blev godkendt på DAK den 16.september.  
 
Den godkendte samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet kan læses eller downloades her. 
 
fra den 1.oktober 2021 vil det være muligt for kommunerne, at tiltræde samarbejdsaftalen. Det er op 
til den enkelte kommune, hvorvidt man ønsker at tiltræde den nye IV-aftale, som i modsætning til de 
tidligere aftaler indeholder en økonomiske model. Ønsker en kommune ikke at tiltræde den nye IV-
aftale, er der mulighed for at fortsætte de to nuværende ”KAN” samarbejdsaftaler for hhv. væske og 
antibiotika. I de nuværende samarbejdsaftaler aftales det lokale samarbejde mellem region og kom-
mune.  
 
Af hensyn til den politiske proces i kommunerne, vil det også være muligt at tilslutte sig samarbejds-
aftalen løbende efter den 1. oktober 2021. 
 
Proces for aftaleindgåelse  
Såfremt en kommune ønsker at tilslutte sig samarbejdsaftalen for IV-behandling i nærmiljøet, kan en 
underskreven samarbejdsaftale rekvireres, ved sekretariatet for Følgegruppen for Behandling og 
Pleje.   
For spørgsmål eller rekvisition af underskreven samarbejdsaftale kan Sekretariatet for Følgegruppen 
for Behandling og Pleje kontaktes ved konsulent Magnus Falby, 29201348 / magnus.falby@rsyd.dk.  
 (mail). Den regionale underskriver vil være Regionsrådsformand Stephanie Lose.  
 
Ved kommunal underskrift returneres underskreven samarbejdsaftale til sekretariatet for Følgegrup-
pen for Behandling og Pleje. Herefter orienterer sekretariatet de respektive sygehusenheder om afta-
leindgåelse.  
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Til videre behandling og drøftelse i SOF’erne: 
SOF’erne har en central opgave, i at sikre, vidensdele og understøtte de enkelte kommuner og afde-
linger med etablering af et godt samarbejde om IV-behandling i nærområdet, samt at understøtte 
løbende dataindsamling til monitorering og evaluering af samarbejdsaftalen.  
 
SOF’erne har ansvaret for at drøfte og løfte følgende elementer: 
 

• Hvilke kommuner tilslutter sig aftalen – herunder drøftelse af, hvordan der sikres registrering 
og formidling af relevante kontaktoplysninger til kommunerne og afdelinger/sygehusenhe-
der.  

o IV-aftalens hjemmeside vil løbende blive opdaterer med, hvilke kommuner der har 
indgået aftale (se hjemmesiden her).  

 
• Drøftelse af hvordan der etablere og understøttes en registreringspraksis, der følger anbefa-

lingerne i ”monitoreringsnotatet for IV”.  
o Se vedhæftede vejledninger. 
o Den regionale registreringspraksis vil blive implementeret via inddatagruppen og re-

gistreringsorganisationen for Region Syddanmark. Der opfordres til, at den regionale 
del af SOFerne understøtter denne implementering, og sikrer anvendelse efter de 
formål der er beskrevet i monitoreringsnotatet.    

 
• Etablering af afregningspraksis, som følger anbefalingerne i ”notat for afregning af IV-forløb”  

o Se vedhæftede notat.  
 

• Drøfte kompetencer og logistik ift. til opgaven om IV-behandling i nærområdet. Herunder 
om der er behov for kompetenceudvikling, og hvordan dette kan udformes. 
 

• Drøfte hvordan der gives input fra SOFerne til midtvejsstatus og evaluering. SOFerne skal 
efter 6 mdr. (til midtvejsstatus, deadline 23. marts 2022), og igen efter 12 mdr. (til evaluering 
af pilotperiode, deadline 28. september 2022) have dagsordenssat en drøftelse af en generi-
ske spørgsmål beskrevet i vedhæftede notat til en midtvejsstatus og evaluering af samarbej-
det omkring aftalen.   
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Den videre proces  

 Aktivitet Fokus 
21. september  Følgegruppen for Behandling og Pleje sender implemen-

teringsbrev til SOF’erne 
 

21.-1. oktober SOF’er og IPG’er sikre plan for klargøring Kompetenceudvikling, regnskabs- og moni-
toreringspraksis, opgaveoverlevering og 
tilpasning af arbejdsgange  

1. oktober Ny IV aftale træder i kræft Kommunerne vil løbende kunne tilslutte 
sig aftalen efter 1. oktober. 

1. okt 2021 – 
1. okt 2022 

Pilot periode Følgegruppen for behandling og pleje vil 
følge aftalen løbende. Følgegruppen skal 
sikre dialog og inddragelse af SOF’erne i 
forhold til at tilvejebring viden om aftalens 
implementering og anvendelse. 

23. marts 
2022 

Deadline for SOFerne for at give input til midtvejsstatus.    

April 2022 Midtvejsstatus 
 

Behandles på Følgegruppen for Behandling 
og Pleje d. 6.april, og på DAK d. 19. maj. 
Evt. efterfølgende justering af samarbejdet 
eller aftalen vurderes.  

28. september 
2022 

Deadline for SOFerne for at give input til evaluering af pi-
lot periode.   

 

Oktober 2022 Aftale evalueres og evt. revideres Behandles på Følgegruppen for Behandling 
og Pleje d. 7. oktober, og på DAK d. 17. no-
vember. 
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