Godkendt af Det Administrative Kontaktforum den X. XXXXX 2018

Standardkontrakt
vedrørende assistance i forbindelse med
peritonealdialyse (PD) i eget hjem

Nærværende aftale er indgået indenfor rammerne af ”Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark
og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem”.
1. Aftaleparter
Aftalen indgås mellem:
Sygehus:

og Kommune:

2. Patientoplysninger
CPR-nr.:
Patientens navn:
Adresse (vej) og nr.
Postnummer:
Patientens telefonnummer
Pårørende navn:
Pårørende telefonnummer

3. Ansvarlig stamafdeling - kontaktoplysninger
Ansvarlig stamafdeling
Kontaktperson:
Telefonnummer (dagtid):
Akutnummer:

4. Udførende sygeplejeområde – kontaktoplysninger
Udførende sygeplejeområde
Kontaktperson:
Telefonnummer (dagtid):
Akutnummer:
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5. Spørgsmål vedr. eller bestilling af remedier
Kontaktperson:
Telefonnummer (dagtid):
Mail mail

6. Aftalens omfang
Alt efter dialysemetoden består opgaven hos PD-patienten i klargøring af dialysemaskinen, tilog frakobling af patienten eller poseskift/APD, og oprydning efter dialysen, herunder bestilling
af remedier til dialysen. Derudover skal patienten observeres med hensyn til bl.a. vægt og
blodtryk, og forbindingen ved p-katederet skal skiftes.
Der er typisk tre ordinære besøg dagligt. Herudover kan der være behov for ekstra besøg under
dialysen om natten eller ved akut opståede problemer.
Såfremt der opstår problemer af faglig karakter i forbindelse med behandlingen i hjemmet,
kontaktes den nefrologiske afdeling. Dette kan ske hele døgnet til kontaktoplysningerne under punkt
3.
Alle hjemmesygeplejepersonaler, som skal deltage i behandlingen, skal uddannes i opgaven.
Kommunen melder navnene på de pågældende personer ind til stamafdelingen, som er ansvarlig for
uddannelsen.
Uddannelsen er aftalt til at foregå på følgende dato’er:

Dato for påbegyndelse af behandlingen:

7. Ansvar
Ansvarsfordelingen er beskrevet i ”Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i
forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem”.
8. Økonomi1
Sygehuset afholder udgifterne forbundet med behandlingen i hjemmet.
Sygehuset betaler kommunen XXXX kr./år (2018- niveau) for assistancen i hjemmet i henhold til
”Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse
i eget hjem”.

1

Taksten i 2010 var 100.000 / 241,31 kr. og den er blevet fremskrevet med den generelle
fremskrivningsprocent for de følgende år. Fremskrivning sker i januar måned.
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Der kan ske modregning for indlæggelse (såfremt indlæggelsen strækker sig udover 3 dage) i
perioden eller såfremt patienten ophører med hjemmebehandlingen. I disse situationer er det
kommunen der, efter forudgående dialog med sygehuset, har ansvaret for at regulere i afregningen.
Afregningen sker kvartalsvis bagudrettet – senest den 20. i den efterfølgende måned.
Derudover sender kommunen en regning det første år for udgifterne til oplæring af kompetencer i
den kommunale hjemmepleje. For at gøre administrationen så enkel og smidig som muligt, afregnes
med en fast takst på XXXXX kroner pr. time (2018- niveau) plus kørsel.
Regninger sendes elektronisk til sygehusets EAN-nr. og evt. personreference.
Indbetalinger mærkes med teksten ”Peritonealdialyse i hjemmet” samt patientens navn og cpr-nr.
Øvrige udgifter forbundet med behandlingen – dialysevæske, utensilier, el-udgifter, mv. samt evt.
merudgifter til rengøring og bortskaffelse af affald dækkes særskilt af sygehuset.
Taksterne reguleres med Danske Regioners fremskrivningssats for løn på sundhedsområdet.
9. Særlige forhold

10. Aftalens ophør
Aftalen ophører med umiddelbar virkning, såfremt patienten ikke vurderes egnet til
hjemmebehandlingen eller såfremt en af parterne opsiger aftalen.

11. Underskrifter
For sygehuset:

For kommunen:

Dato:

Dato:

