Registreringsvejledning
Intravenøs behandling i kommunalt regi

Baggrund
Intravenøs behandling (IV) er som udgangspunkt en regional opgave, som hidtil er foregået på hospitalerne under indlæggelse eller som ambulant behandling. For mange patienter og pårørende kan det
imidlertid være svært at få en hverdag til at hænge sammen ved flere daglige fremmøder til behandling på hospitalet. De fleste patienter foretrækker derfor at modtage behandling i eget hjem eller tættere på eget hjem.
For at tilgodese ovenstående behov om behandling i patientens nærmiljø samt spare hospitalsophold
og transporttid, er der indgået en rammeaftale mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland
om intravenøs behandling i kommunalt regi.

Tyngdekategorier for intravenøs behandling
Region Nordjylland og de 11 kommuner financierer i fællesskab den intravenøse behandling i patientens eget hjem. Tyngden i behandlingsforløbet ligger til grund for fem aftalte behandlingskategorier.
For hver kategori er der et tidsforbrug for behandlingen og en aftalt pris for den regionale medfinansiering.

Hvilken IV behandling, samt tyngdekategori, patienten udskrives med, skal fremgå både af; lægens
notat, procedureregistrering i PAS, af plejeforløbsplanen og udskrivningsrapporten.

Kommunen sender en regning til regionen svarende til behandlingen patienten har modtaget samt behandlingens tyngde. Link til Vejledning i PRI – regional procedure for udskrivelse af patient til intravenøs behandling i kommunalt regi. Hver af tyngdekategorierne er aftalt ud fra, hvor mange dage patienterne skal have den intravenøse behandling i eget hjem og hvor lang tid den kommunale sygeplejerske er estimeret til, at skulle bruge på det.

Procedureregistrering i PAS
På baggrund af procedureregistrering i PAS, skal der kunne foretages en monitorering til dels regningskontrol og til opfølgning på, hvilke afdelinger, der har hjemsendt patienter til intravenøs behandling via kommunen.
Der indføres således obligatorisk registrering af lokale procedurekoder, der angiver hvilken intravenøs behandlingstype patienten er udskrevet til og hvilken tyngdekategori patienten er blevet indplaceret i. Disse procedurekoder registreres af lægesekretærerne i Det Patientadministrative System.
Konkret skal der foretages dels registrering med procedurekode for selve behandlingen:

IV-behandlingstype
Intravenøs antibiotikabehandling
Væskebehandling til korttarmspatienter
Væskebehandling til patienter med akut gastroenteritis
Væskebehandling til dehydrerede patienter
Vanddrivende behandling til hjertesvigtpatienter
Afslutning af kemokur og magnesium behandling (fjernelse af gribbernåle)

Procedurekode
ZXIVA
ZXIVB
ZXIVC
ZXIVD
ZXIVE
ZXIVF
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Desuden skal der registreres tillægskode for tyngdekategori:
Tyngdekategori

Tillægskode til IV-behandlingstypen

Pris (kr.)

0

XZIV0

200

1

XZIV1

1225

2

XZIV2

4900

3

XZIV3

12.250

4

XZIV4

29.400

Procedure og tillægskode registreres på udskrivelsesdagen. Da procedurekoderne samt tillægskoderne er administrative lokale koder, som ikke indberettes kan der indsættes tilfældigt valgte ”fra klk”
og ”til klk”
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