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Notat 
 
 
Faktureringsvejledning for afregning af IV-behandling i eget 
hjem 
 
Baggrund 
Region Syddanmark og de 22 kommuner har i regi af Sundhedsaftalen udarbejdet Samarbejdsaftale 
for IV-behandling i nærområdet.  
 
Med udgangspunkt i aftalens finansiering af IV-behandlingen er det nødvendigt, at kommunerne 
fremsender en opkrævning til det udskrivende sygehus for at sikre, at finansieringen tilfalder 
kommunen. I den forbindelse stilles der en række krav til de kommunale registreringer, da disse skal 
danne grundlaget for afregning og monitorering af IV-behandling i eget hjem. 
 
Krav til fakturering 
Region Syddanmarks krav til leverandørers fakturering af ydelser følger af de generelle regler for 
fakturering til offentlige myndigheder m.fl., jf. BEK nr. 206 af 11/03/2011. 
 
Fakturering skal ske elektronisk til de af Region Syddanmark udleverede EAN-numre. 
 
Fakturaer skal påføres den reference, som regionen angiver. 
 
Alle beløb på fakturaen skal kunne henføres til den enkelte leverance/ydelse, som regionen erhverver.  
 
Det betyder, at fakturaen skal indeholde oplysninger om: 
 

- Borgerens navn 
- Borgerens CPR-nummer 
- Henvisende afdeling/sygehus 
- Beskrivelse af ydelse, som skal angives med udgangspunkt i FSIII (FællesSprog III), 

eksempelvis: 
o Intravenøs medicinsk behandling uden pumpe 
o Intravenøs medicinsk behandling med pumpe 
o Intravenøs væskebehandling 

- Dato (eller periode for behandling) 
- Aftalt pris/afregning 

 
Bilag med specifikation skal vedhæftes elektronisk.  
 
Det skal bemærkes, at regionens økonomisystem er godkendt til at håndtere personfølsomme 
oplysninger og adgangen hertil kan styres på brugerniveau.  
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Lokale EAN-numre og reference 
 
Sygehus Sønderjylland 
 
EAN-nr.  5798002231434  
 
Reference 
Lars B. Nielsen 
Regnskabsansvarlig, Økonomi, Planlægning og Kommunikation  
LBN@rsyd.dk / Direkte tlf. 79970255 
 
 
Sydvestjysk Sygehus 
 
EAN nr. 5798002133363 
 
Reference 
Morten Lyhne Jørgensen 
Vicekontorchef, Økonomi- og Planlægningsafdelingen 
Morten.Lyhne.Joergensen@rsyd.dk / Direkte tlf. 7918 2040 
 

Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 
 
EAN nr. 5798002500202 
 
Reference 
Per Jensby-Lindegaard 
Regnskabschef, Økonomi og Planlægning 
Per.Jensby-Lindegaard@rsyd.dk /direkte tlf. 23367040   
 

Sygehus Lillebælt 
 
Sygehus Lillebælt har ét fælles EAN nummer til alle afdelinger på alle matrikler:  

- Kolding Sygehus, Sygehusvej 24, 6000 Kolding 
- Vejle Sygehus, Beriderbakken 4, 7100 Vejle 
- Middelfart Sygehus og Rygcenter Syddanmark, Østre Hougvej 55, 5500 Kolding 

EAN nr. 5798 00 25 703 28 
VIGTIGT! Det skal af fakturaen fremgå til hvilket Sygehus, afdeling og afsnit fakturaen er. Gerne én 
faktura pr. afdeling - er der tale om fakturering til flere afdelinger på samme faktura, skal faktureringen 
ske med én lilje pr. afdeling, så fakturaen ikke skal behandles manuelt.  
 
Reference  
Eva Marie Louise Kronborg 
Teamleder, Enhed for proces og compliance, Økonomi- og planlægningsafdelingen  
emlk@rsyd.dk/ Direkte tlf. 7636 0622    
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