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Baggrund 

 

Sundhedsvæsenet er i løbende udvikling og visse behandlinger flyttes ud af hospitalerne, men under 

hospitalets fortsatte ansvar. 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 be-

handling 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.  

 

Markører til markering af hospitalets behandlingsansvar 
 

Sundhedsdatastyrelsen opretter fra 1. januar 2023 nye forløbsmarkører til markering af hospitalets 

fortsatte behandlingsansvar ved udskrivelse til IV-behandling i kommunalt regi. Det drejer sig om peri-

odemarkører (start- og slut på en periode), der markerer udskrivelse fra hospitalet til IV-behandling i 

hjemmet udført af sygeplejerske i kommunen eller selvadministreret af patienten, men med hospita-

lets fortsatte behandlingsansvar. Patienterne er reelt ikke færdigbehandlede i hospitalsregi, før IV-

hjemmebehandlingen er gennemført. Der kan i perioden være behov for telefonkontakter, virtuelle 

konsultationer eller eventuelt kontrolbesøg i form af fysiske fremmøder. 

 

Forløbsansvaret står åbent til minimum dato for ”IV-hjemmebehandling, slut ”, evt. kan der være be-

hov for at forløbsansvaret forbliver åbent, hvis der er brug for opfølgning efter IV-hjemmebehandlin-

gen er slut.  

 
AJE01A IV-hjemmebehandling, start 

AJE01AK IV-hjemmebehandling, start, kommunalt administreret  

AJE01AS IV-hjemmebehandling, start, selvadministreret  

AJE01X IV-hjemmebehandling, slut 

 

AJE01A IV-hjemmebehandling, start registreres på datoen for udskrivelse til IV-hjemmebehandling. 

AJE01AK IV-hjemmebehandling, start, kommunalt administreret og AJE01AS IV-hjemmebehandling, 

start, selvadministreret er frivillige underkoder til AJE01A, hvis man ønsker yderligere specificering. 

 

AJE01X IV-hjemmebehandling, slut registreres, når IV-hjemmebehandlingen afsluttes, medmindre 

forløbsansvaret afsluttes samtidigt. Perioden for IV-behandling fremgår af patientens epikrise. Vær 

opmærksom på, at det ikke er muligt at fremdatere slutmarkøren (der er indmeldt ændringsønske til 

IT). 

 

Tyngdekategorier for intravenøs behandling  
 

Region Nordjylland og de 11 kommuner financierer i fællesskab den intravenøse behandling i patien-

tens 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 medfinan-

siering.   
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Kommunen sender en regning til regionen svarende til behandlingen patienten har modtaget samt be-

handlingens tyngde. Link til Vejledning i PRI – regional procedure for udskrivelse af patient til intrave-

nøs behandling i kommunalt regi. Hver af tyngdekategorierne er aftalt ud fra, hvor mange dage pati-

enterne skal have den intravenøse behandling i eget hjem og hvor lang tid den kommunale sygeple-

jerske er estimeret til, at skulle bruge på det. 

 

Aktivitetsregistrering i NordEPJ 
 

På baggrund af aktiviteter, skal der kunne foretages en monitorering til dels regningskontrol og til op-

følgning på, hvilke afdelinger, der har hjemsendt patienter til intravenøs behandling via kommunen. 

 

Der indføres således obligatorisk registrering af kodefri aktivitet, der angiver hvilken intravenøs be-

handlingstype patienten er udskrevet til og hvilken tyngdekategori patienten er blevet indplaceret i. 

Disse aktiviteter registreres af den faggruppe, hvor det giver bedst mening i henhold til lokale arbejds-

gange. 

 

Konkret skal der foretages en registrering af aktiviteten for selve behandlingen og dels for den tyng-

dekategori, som man udskriver patienten med. 

 

Aktiviteten som fremsøges i NordEPJ:  

 

 

 

 

 

Aktiviteten registreres på udskrivelsesdagen. Da aktiviteten er en kodefri aktivitet, som ikke indberet-

tes, kan der indsættes tilfældigt valgte klokkeslæt.  

 

 

 

 

Hvilken IV behandling, samt tyngdekategori, patienten udskrives med, skal fremgå både af; lægens 

notat, aktivitetsregistreringen, af plejeforløbsplanen og udskrivningsrapporten.  

 

https://pri.rn.dk/Sider/31543.aspx
https://pri.rn.dk/Sider/31543.aspx
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Tyngdekategori Pris (kr.) 

0 200 

1 1225 

2 4900 

3 12.250 

4 29.400 
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