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Registrering af IV-ydelser i kommunalt regi jf. aftale 
om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi 
i Region Hovedstaden 
 

Dette notat informerer om de retningslinjer kommunerne bør an-
vende, når IV-behandlingsforløb skal opsættes og registreres i de 
kommunale systemer, så en senere afregning og aflevering af data til 
monitorering er mulig.  
 
IV-behandlingsforløbene skal afregnes efter de takster, der er aftalt i 
”Aftale om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi i Re-
gion Hovedstaden” (IV-aftale) fra aftalens ikrafttrædelse d. 4. oktober 
2021.  
 
Med IV-aftalen er følgende ydelser aftalt:   

• IV-behandling med antibiotika 

• IV-behandling med isotone væsker 

• IV-behandling med pumpe 
 
Ydelserne skal følge FSIII-standarten og konfigureres i de respektive 
IT-systemer under følgende FSIII-indsatser / ydelser under Sund-
hedslovens §138.  
 

• Intravenøs medicinsk behandling (FSIII): 
o Intravenøs antibiotikabehandling (aftale med Region H) 
o Intravenøs antibiotikabehandling med pumpe (aftale 

med Region H) 
 

• Intravenøs væskebehandling (FSIII) 
o Intravenøs væskebehandling (aftale med Region H) 

 
Kommunerne organiserer sig forskelligt, og det er derfor vanskeligt at 
opstille en ensartet model for registreringspraksis. Der er derfor lagt 
op til, at ydelserne følger FSIII-metoden i driften i så enkel og fleksibel 
form som muligt, og at der derefter opsamles data som grundlag for 
afregning af den kommunale IV-opgavevaretagelse og monitorering 
fra kommunernes BI-løsninger.  
 

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Vaerktoejskasse/Documents/Rapport%20-%20IV%20Behandling%20-%20Sundhedsaftalen%20-.pdf
https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Vaerktoejskasse/Documents/Rapport%20-%20IV%20Behandling%20-%20Sundhedsaftalen%20-.pdf
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Derudover skal der fra kommunerne leveres data til monitorering på 
følgende parametre: 

• Antal daglige behandlinger 

• Tid medgået til behandling pr. behandling 

• Længde af forløb med IV-behandling 

• Hvor stor en andel af forløbene, der primært varetages på 
kommunal klinik  
 

Da kommunerne på nuværende tidspunkt ikke har en fælles database 
til overvågning af indsatserne på tværs, er det også BI-data, der dan-
ner grundlag for indberetning til Det Fælleskommunale Sundhedsse-
kretariat1. 
 
Forslag til registrering af ydelserne i henhold til registrerings- og mo-
nitoreringskrav, der også danner afregningsgrundlag: 
 

Figur 1: Konfiguration af ydelser.  

Ydelse niveau 
2  

(FSIII) 

Ydelse niveau 3 
eller variant af 
niveau 2 (FSIII) 

Standard-
ramme dag 

Standard-
ramme aften 

Standard-
ramme nat 

Intravenøs  
medicinsk  
behandling 

(FSIII) 

Intravenøs antibi-
otikabehandling 
(aftale Region H) 

2 x 50 min 1 x 50 min  

Intravenøs antibi-
otikabehandling 
med pumpe (af-
tale med Region 

H) 

1 x 40 min 
(opsætning) 

  

Intravenøs væ-
skebehandling 

(FSIII) 

Intravenøs væ-
skebehandling 
(aftale med Re-

gion H) 

1 x 40 min   

 

 

 

 

 

 
1 Information til kommunerne om proces, format mv. angående indberetning 

af data til Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat tilgår.  
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Figur 2: Registrering af ydelser og opsamling af BI-data. 

 

 

Tabel 3 Eksempel på BI-data.  

Navn 

 

CPR 

 

Ydelse 

 

Dato start 

 

Dato slut 

 

Planlagt tid 

 

Leveret tid 

(NB! ikke krav) 

Leverandør 

 

Borger-

navn 

 

Opfylder 

krav til 

fakture-

ring 

CPR-

nummer 

 

Opfylder 

krav til 

fakture-

ring 

Angivelse af 

ydelse 

 

Opfylder 

krav til fak-

turering og 

monitorering 

Opstarts – 

dato 

 

Opfylder 

krav til 

fakturering 

og monito-

rering 

Afslut-

nings – 

dato 

 

Opfylder 

krav til 

fakture-

ring og 

monitore-

ring 

Træk af ud-

data på en-

kelte besøg 

(hvor mange 

minutter pr 

besøg pr dag) 

 

Opfylder krav 

til monitore-

ring 

Træk af uddata 

på afvigelser på 

enkelte besøg 

 

Det er ikke et 

krav at monito-

rere på leveret 

tid, men uddata 

kan danne et 

retvisende bil-

lede af ressour-

ceforbrug in-

ternt i kommu-

nerne 

Hjemmesy-

gepleje eller 

Sygeplejekli-

nik 

 

Opfylder krav 

til monitore-

ring 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVT. 
SAGSÅBNING

YDELSE 
OPSTARTES

- Opstartsdato

- Slutdato  

- Planlægning 
max 4 x pr. døgn 
fordelt på 2 x dag 
og 2 x aften med 
max 60 min pr. 
besøg mellem kl. 
7-23

- Der skelnes 
mellem 
leverandører fx 
hjemmesygeple-
jen og 
sygeplejeklinik

LEVERING AF 
YDELSE

Ydelse markeres 
som leveret i 

driften

BI

Uddata opsamles 
i BI-løsning til 

senere afregning 
og monitorering*

FAKTURERING

Beregning og 
udarbejdelse af 
samlet faktura jf. 

aftalen


