
 

 
 
Forslag fra Dansk Folkeparti: 
 
Finansiering af samarbejdsaftale om IV-behandling 
Sundhed og Omsorg 

Region Midtjylland og regionens 19 kommuner har i regi af Sundhedsaftalen           
udarbejdet en samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunalt regi.        
Samarbejdsaftalen skal give mulighed for, at IV-behandlingen kan foregå tæt på           
borgerens hverdag, når der ikke længere er behov for behandling på hospitalet            
udover med IV. Med aftalen forventes det, at halvdelen af behandlingerne i Aarhus             
Kommune vil kunne leveres i en sundhedsklinik, mens den anden halvdel skal            
leveres i borgerens eget hjem. For Aarhus Kommune vil det forventede omfang være             
i alt 1.000 IV-behandlinger om året.  

På byrådsmødet onsdag d. 10. juni godkendte et samlet byråd, at Aarhus Kommune             
tiltræder samarbejdsaftalen. Dermed kan syge og svækkede borgere fremover         
modtage antibiotikabehandling direkte i blodet i eget hjem eller på en           
sundhedsenhed i deres nærområde. Det betyder konkret, at borgere nu ikke skal            
blive længe på hospitalet eller skal tage frem og tilbage for at få en IV-behandling.               
Dette giver tryghed og er meget bedre for den enkelte borger, hvilket Dansk             
Folkeparti kun kan bakke op om.  

Samarbejdsaftalen har været undervejs længe. IV-behandling er en klar regional          
opgave men nu er der endelig landet en aftale, hvor regionen betaler 70 procent.              
Men 70 % er ikke 100 %. De 30 procent skal Aarhus Kommune betale og medfører                
en årlig udgift på knap 3 mio. kr. Afsættes disse midler ikke til den samarbejdsaftale,               
som byrådet har tiltrådt på kommunens vegne, så skal de 3 millioner kroner årligt              
findes af ældreområdets budget, og det vil medføre serviceforringelser. 

Dansk Folkeparti ønsker derfor, at finansieringen findes i forbindelse med          
budgetforhandlingerne.  

Helt konkret har Sundhed og Omsorg oplyst, at den årlige kommunale udgift vil være              
2,9 mio. kr., som både dækker den tid personalet bruger til selve IV-behandlingen og              
den pleje- og praktiske hjælp, som Sundhed og Omsorg skal levere til borgerne som              
følge af, at borgeren behandles lokalt og ikke på hospitalet. 
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