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Introduktion og vejledning om fakturering 
 

FP-blanketter modtages elektronisk i lægesystemet. FP-blanketten vises i indbakken, men kræver ingen overførsel til 
journal, da FP-blanketterne overføres automatisk til patienternes journal. En eventuel afvisning af den fremsendte 
blanket foretages fra journalen. 

Fakturering til afsender indgår som en del af FP-blanketterne, dvs. at efter modtagelse og udfyldelse af den 
elektroniske blanket kan der udføres hurtig og nem elektronisk fakturering til afsender. 

Ved afregning i MultiMed skal takst for blanketudfyldelse have en ydelseskode svarende til attestnr. Dvs. at 
ydelseskode for til F.eks. FP710 = FP710. De blanketter, hvor der er en kendt fastlagt takst i attestnøglen, er oprettet i 
MultiMed. Det drejer sig om følgende: 

• FP100, FP140, FP402, FP610A, FP610B, FP610C, FP710, FP910 

Til de øvrige blanketter er ydelseskoden oprettet. Brugeren kan angive den anvendte takst/beløb ved at vælge 
’Administration’ ’Skemalister’ ’Takst’ – find de(n) aktuelle ydelse – dobbeltklik og indskriv beløb i feltet Pt. andel og 
angive moms i markeringsfeltet til højre. 

 

Når taksten er tilrettet med klinikkens pris for ydelsen, kan ydelseskoden efterfølgende anvendes til elektronisk 
afregning. Det er vigtigt at der ikke oprettes nye takster, men redigeres i en af de nedenstående: 

• FP410, FP420, FP430, FP150, FP200, FP220, FP230, FP300, FP350, FP360, FP401 
FP440, FP450, FP460, FP470, FP480, FP490, FP500, FP510, FP101, FP102, FP103, FP104, FP105, FP106A, 
FP106B, FP107, FP108, FP109, FP110, FP111, FP112, FP113, FP114,  

http://www.multimed.dk/
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Hvis en FP-blanket afvises elektronisk (se vejledning nedenfor), må der fremsendes en elektronisk faktura. Hvis der 
vælges at sende en papirblanket til forsikring og pension, kan der ikke faktureres elektronisk. Her skal regningen 
sendes på papir. 

 

Vejledning  
 

Elektroniske FP-blanketter vises i klinikkens Indbakken og overføres automatisk til patientens journal. 

I patientens journal: 

 

 

 Dobbeltklik på FP-blanketten  

 
Brugeren har følgende muligheder 

1. Udfyldelse af blanketten og afsende  

2. Afvise blanketten – efter angivelse af afvisningsårsag 

3. Fakturering (elektronisk) for udfyldelse af blanketten – kræver at blanketten er afsendt elektronisk 

 

 
  

Nykredit 

http://www.multimed.dk/
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Udfyld blanketten 
Blankettens felter udfyldes.  

Det er muligt ved udfyldelsen at anvende: 

1. Fraser 

2. Menupunktet ’Klip fra journal’ 

3. Kopiering fra journaltekst, hvis der anvendes visning af journal i højre side. 

 

Bemærk at der kan i afsnittet Anmodning om FP-attest være et eller flere vedhæftede bilag fra afsender 

Disse åbnes ved klik på bilagstekst (eksempel side 5 til side 7) 

 

Udfyld blankettens punkter.  

Punkterne der skal udfyldes, starter med feltet Udfyldes af den undersøgende læge 

 

Vedhæft evt. bilag - Det er muligt at vælge mellem de filer der er tilknyttet som fil i journalen i feltet nederst i 

blanketten. Husk det er muligt at generere en PDF af dele – eller hele journalen, der bliver gemt direkte i journalen og 

kan anvendes som vedhæftet fil. 

 

 
 

 Klik på fil så den bliver blå = filen er vedhæftet ved afsendelse  

Ved flere filer Hold ’Ctrl’ nede under klik. NB – vedhæft max. 3 filer  

 

Når blanketten er udfyldt  

 Klik på ’Afsend’ 

 

Attesten vil afsendes på vanlig vis og kan findes i udbakken 

Hvis FP-blanketten er udfyldt af klinikpersonale der ikke har bemyndigelse til at sende post, skal blanketten 

godkendes af en person med Læge-login, for at blanketten kan blive afsendt. 

 

  

1 

2 

3 

http://www.multimed.dk/
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Afvis blanketten 
Brugeren har mulighed for at afvise blanketten. Dette foretages på følgende måde 

 Vælg afvisningsårsag i dropdown menuen 

 

 Klik på knappen ’Afvis’ i toppen af blanketten, der nu er blevet aktiv. 

Hvis en af ovenstående årsager ikke er dækkende, kan blanketten også afvises i feltet Hvis du ikke kan eller vil 

besvare anmodning. Feltet bliver aktivt, når der sættes vinge i feltet ovenfor.  

 

Fakturer 

 

 
 

 Klik på ’Fakturer’ 
Hvis ydelse for den pågældende blanket forefindes i taksten, åbnes posteringsbilledet der er udfyldt med betalende 
instans ordre id mm. (NB Det er vigtigt at ydelseskode = FPnr – se eksempel nedenfor FP402) 
 

 
 

 Klik på ’Fakturer’ i bunden af siden. 
 
OIO fakturaen overføres til udbakken og skal godkendes af en person med Læge-login inden fakturaen afsendes. 
 
 
 

http://www.multimed.dk/
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Eksempel på en blanket  

 

 

 

Fortsættes næste side  

Link – Vedhæftet bilag fra 

anmoder 

http://www.multimed.dk/
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Fortsættes næste side 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktureringsoplysninger 

Her kan en specifik afvisning 

skrives. 

Feltet er kun aktivt hvis der 

sættes en markering  

Benyt dog så vidt muligt de 

overordnede afvisningsårsager 

øverst i balnketten 

http://www.multimed.dk/
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Blanketten 
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