Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af rammeaftalen for intravenøs (IV) behandling
2019-040736
Sundheds- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Sundheds- og
Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget godkender rammeaftalen for IV-behandling, herunder
finansieringsfordeling på 70%/30% (region/kommuner).

Beslutning:
Godkendt.
Rose Sloth Hansen og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Udviklingen i behandlingsformer gør, at nogle former for intravenøs (IV) behandling kan foregå borgernært til
fordel for patienter og pårørende. Intravenøs behandling betyder, at man giver medicin direkte i blodbanerne.
Som udgangspunkt er IV behandling en regional opgave, som foregår på hospitaler under indlæggelse eller
som ambulant behandling, hvor borgere møder ind på hospitalet til planlagt infusion. Patienten vil ved
behandling i eget nærmiljø blive sparet for hospitalsophold eller transporttid, og vil kunne drage nytte af sit
sociale netværk.
IV behandling i kommunalt regi, har været drøftet lokalt såvel som nationalt igennem længere tid.
Regionsrådsformanden og de 11 nordjyske borgmestre ønsker nu, at der indgås en samarbejdsaftale
mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om håndtering af IV-behandling i borgerens eget
hjem eller andre steder tæt på borgeren. Aftalen betyder, at parterne kommer til at finansiere opgaven i
fællesskab (70% region/30% kommuner). Parterne er desuden enige om de faglige rammer for håndteringen
af opgaven, herunder kommunikation, ansvarsfordeling, kompetenceudvikling etc.
Rammeaftalen fastsætter vilkårene omkring aktivitet, økonomi og opfølgning – og har karakter af en 2-årig
forsøgsperiode. Der foretages en midtvejsopfølgning efter 1 år, hvor efter der kan ske justeringer, hvis der er
markante overskridelser. Ligeledes tages aftalen op til revision, hvis der sker nationale tiltag på området.
Det forventede aktivitetsomfang i aftalen er forbundet med stor usikkerhed. I alt er aftalen estimeret til at
indeholde ca. 2100 patientforløb årligt. Patientforløbene varierer meget og derfor er rammeaftalen inddelt i
tyngdekategorier baseret på tidsforbruget på behandlingen (tyngdekategorien har betydning for den økonomi
der er knyttet til det enkelte patientforløb).
Økonomi og finansieringsfordeling
På årsbasis arbejdes med en samlet forventet økonomi på 12,1 mio. kr. Det er denne forventede økonomi,
som er rammen for at definere en finansieringsfordeling mellem parterne. Finansieringsfordelingen er i
rammeaftalen 70% for regionen (svarende til 8,5 mio. kr.) og 30% for kommunerne (svarende til 3,6 mio. kr.
for de nordjyske kommuner). Aalborg Kommunes andel udgør 4,4 mio.kr. hvor 3,1 mio. kr. finansieres af
Region Nordjylland og 1,3 mio. kr. af Aalborg Kommune. Udgiften til IV forløb på det estimerede niveau jvf.
aftalen forventes at kunne afholdes indenfor den samlede økonomiske ramme til Ældre og
Sundhedsafdelingen i Ældre og Handicapforvaltningen.
Aftalen indeholder desuden konkrete aftaler om afregning og monitorering. Region og kommuner finansierer
i fællesskab varetagelsen af IV-behandling i kommunalt regi. Der afregnes pr. patientforløb og der aftales en
systematisk monitorering, således den aktuelle patientvolumen følges tæt.
Rammeaftalen har været behandlet og er godkendt i Regionsrådet den 24. sept. 2019, og skal efterfølgende
politisk behandles i kommunerne i løbet af oktober måned.
Rammeaftalen træder i kraft snarest herefter.
Tidsplan
Forvaltningsledelse – ÆH
Sundhed og Kulturudvalget
Ældre og Handicapudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget

08.10.2019
09.10.2019
09.10.2019

Møde den 09.10.2019
kl. 09.00

Side 2 af 3

Sundheds- og Kulturudvalget
Bilag:
Bilag 1 IV Rammeaftale
Bilag 2 IV regional og kommunal finansiering
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