Sådan laver du en kommuneregning
På patientens stamkort, kan du opsætte, hvor mange % kommunen betaler, og under E-faktura vælge
om regningen skal sendes til Region eller kommune.

Når du har registreret ydelser i journaler, og klikker på ikonet for regning, kommer du ind i selve
regningsvinduet. Her kan du også ændre i kommunebetaling % (oplysningen gemmes dog ikke på
patientens stamkort til næste gang).

Kommuneandelen udregnes ud fra %-satsen på de ydelser, hvor der er sygesikringstilskud. Hvis der er
andre ydelser (uden sygesikringstilskud), som kommunen også skal betale en del af, skal du vælge
dette til på disse ydelser på regningen. Højreklik på ydelsen og Vælg ”Brug regel (xx procent)”.

Når du klikker ”Udskriv”, udskrives regningen med patientens andel. Regningen på kommunens andel
(samt oplysningen om beløbet på den fulde regning) sendes elektronisk til kommune (hvis
kommunens EAN-nummer er indtastet under menuen ”Kartoteker”- ”Region/Kommune”).
Når der ikke på patientens stamkort er valgt, om E-faktura skal sendes til region eller kommune, vil
følgende besked komme frem, når du trykker ”Udskriv”. Klik på Nej, og vælg på stamkortet inden
regningen udskrives.

Opret EAN-numre
EAN-numre oprettes under Kartoteker- Region / Kommune.
Ønsker du at oprette en underafdeling til en kommune, skal du først markere regionen, og nederst i
billedet vælge ”Kommuner i xxxxx”. En liste over kommuner vises, og du kan oprette afdelingen som
beskrevet nedenfor for regioner.

Ønsker du at oprette EAN-nummer på en underafdeling til en region, dobbeltklikker du på den
Region som afdelingen tilhører. Et billede vil så komme frem, hvori du kan oprette den ønskede
afdeling ved at klikke på ”Opret”.

Hvis patienten selv skal betale et beløb, før % satsen træder i kraft.
Nogle kommuner opererer med, at patienten skal betale et fast beløb inden kommunebetalingen
træder i kraft (f.eks. 600 kr.). Hvis dette er tilfældet, skal du sørge for at sætte dette beløb på
regningen.

Vælg at sætte en ydelse på regningen, hvor der ikke er nogen pris tilknyttet. Skriv ”egenbetaling” i
tekst. I ”PatAndel” indtast patientens egenbetaling, inden kommunebetalingen træder i kraft.

Højreklik på ydelsen, og vælg
”Angiv beløb, frem for %
sats”.

Følgende vindue kommer da frem.
Det beløb patienten selv skal betale
inden kommunebetalingen træder i
kraft, indtastes med – foran i
”Kommuneandel”.
Kommunebetalingen udregnes nu på
de resterende sygesikringsydelser,
når patientens egenbetaling er
betalt.
Klik på OK.

Udskriv regningen som normalt.

