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Finsencentrets forslag i forbindelse med udmøntning af bevilling til fortsatte for-

søg med kemoterapi i hjemmet. 

 

Hermed fremsender Finsencentret et forslag i forbindelse med Region Hovedstadens 

udmøntning af den midlertidige bevilling til fortsatte forsøg med kemoterapi i hjem-

met. Der ansøges om i alt 2 mio. kr. I lyset af de initiale erfaringer er der ansøgt om let 

øgede midler til frikøb af læger involveret i projekt. Der er endvidere ansøgt om en 

udvidelse af projektperioden til 15 måneder i stedet for 12, med henblik på at afsætte 3 

måneder til opstart af brugen af pumperne i Onkologisk Klinik. 

 

Finsencentret fremsender forslag for Hæmatologisk klinik, der i forbindelse med Idé-

Riget har indgået i et pilotprojekt med kemoterapi i hjemmet. Til dato er i alt 15 pati-

enter behandlet i eget hjem vha. en programmerbar pumpe. De patienter der har delta-

get i pilotprojektet, har været tilfredse med behandlingen, og samlet set har erfaringer-

ne været gode. 

 

Hæmatologisk Klinik ønsker efter den succesfulde pilotfase nu at udbrede brugen til 

hovedparten af de kemoterapiregimer, der i dag gives under indlæggelse, samt til re-

gimer der gives ved dagligt fremmøde flere dage i træk i et af klinikkens ambulatorier. 

Årligt 50-70 hæmatologiske patienter vil få gavn af tiltaget, hvoraf mange får gentag-

ne kemoterapikure. Man ønsker endvidere at opstarte brugen også i Onkologisk regi 

for et udvalgt kemoterapiregime med stort patientvolumen (indenfor 1. år skønsvist 

involverende 50 patienter). Implementering/projektperioden udvides til minimum 15 

måneder, hvortil der ansøges om økonomisk støtte. 

 

Hæmatologisk og Onkologisk Klinik søger således om nedenstående budgettilførsel: 

 

Aktivitet Antal dage 

pr. uge 

Periode Kr. 

Projektleder Katrine Seier Fridthjof 5 01-01/31-03-2016 564.000 

Kontaktperson i RH Apoteket (farma-

ceut) 
1 01-01/31-03-2016 331.000 

4 sygeplejersker i øvrige afsnit   1 01-01/31-03-2016 334.000 

Læge 1,2 01-01/31-03-2016 271.000 

Cadd Solis pumper 25 stk. á 20.000 kr   500.000 

Ialt   2.000.000 

 

 

Til: Økonomi- og planlægningsafdelingen 


