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1 Selvbetjening generelt 

Såvel Sikrede som Ydere skal som en del af Praksys.dk kunne betjene sig selv på en række 
områder.  

Borgere skal via Borger.dk eller en kommunes hjemmeside kunne gennemføre et 
selvbetjeningsforløb ifm. fx et lægevalg eller gruppeskift, mens Ydere bl.a. skal kunne ændre 
Yderoplysninger og hente rapporter via selvbetjening.  

Kravene til selvbetjeningsforløbene for borgere er beskrevet nærmere i afsnit 2 og underbilag 
3.1.1, Del 3, Lægevalg og Kort, mens selvbetjeningskrav til Ydere er beskrevet i afsnit 3 
Yderselvbetjening. 

Et selvbetjeningsforløb vil som udgangspunkt gennemløbe de generiske trin i nedenstående 
procestegning uafhængigt af det konkrete formål med selvbetjeningen. De enkelte 
selvbetjeningsforløb som kravstilles i dette underbilag, vil således blive gennemført som et 
led i det generiske selvbetjeningsforløb. 

I dette afsnit er de funktionelle generelle krav, der gælder for samtlige selvbetjeningsforløb i 
Praksys.dk, beskrevet nærmere. De non-funktionelle krav, herunder krav til brugervenlighed, 
fremgår af underbilag 3.1.2, Non-funktionelle krav. 

Selvbetjening

B
o

rg
er

/Y
d

er

Vælg funktionLog-in Vis forløb Gennemfør forløb Vis opsummering Godkend forløb Vis kvittering

 

1.1 Procesbeskrivelse 

Id Delopgaver og varianter 

1 Log-in 

Log-in foregår via det offentlige log-in-fællesskab – Nemlog-in. 

Borger logger på Borger.dk med NemID eller Yder logger på Yderselvbetjening evt. via 
Sundhed.dk, med NemID Erhverv eller personligt NemID. Logger Yderen på via Sundhed.dk 
omstilles Yderen fra Sundhed.dk til Yderselvbetjeningen. 

2 Vælg funktion 

Den ønskede funktion vælges. For Sikrede kan funktionsvalget dog være foretaget før log-in på 
borger.dk.  

3 Vis forløb 

Brugeren bliver præsenteret for det valgte forløb, herunder oplysninger m.m., der er 
nødvendige for at færdiggøre forløbet.  
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4 Gennemfør forløb 

Afhængig af hvilken selvbetjeningsløsning/funktion der er valgt, gennemføres et konkret 
selvbetjeningsforløb, der består af nogle specifikke trin, der er relevante for forløbet.  

5 Vis opsummering 

Efter det konkrete forløb er gennemført vises en opsummering af valg, der er foretaget, 
oplysninger der er angivet og/eller eventuelle konsekvenser.  

6 Godkend forløb 

Brugeren godkender de foretagne valg og/eller oplysninger. 

7 Vis kvittering 

Efter endt forløb vises en kvittering, som brugeren også kan vælge at printe eller gemme en 
PDF.  

1.2 Generelle krav til selvbetjening 

Tabel 1: Kravtabel 

ID Prioritet Krav R/K/F 

1  PK Ansvarlig myndighed 

Det skal tydeligt fremgå igennem hele forløbet, hvem den ansvarlige 
myndighed er. 

Begrundelse 

Afsenderinformation er vigtigt for brugerne, fordi det giver dem mulighed 
for at vurdere sidens troværdighed jf. 
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-
1966 

F 

2  PK Trinvis opdeling af forløb 

Selvbetjeningsløsninger skal opdeles i et trinvist forløb, der guider 
brugeren fra start til slut.  

Begrundelse 

Målet er at gøre komplekse ansøgninger og forespørgsler overskuelige 
for brugerne og dermed nemmere at gå til jf. 
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-
1966 

F 

3  PK Overblik over trin i forløb 

Inden påbegyndelse af et selvbetjeningsforløb skal brugeren være 
informeret om forløbets trin samt, hvilke informationer brugeren skal have 
klar. 

Begrundelse  

Dette er især vigtigt for borgerrettede selvbetjeningsløsninger, da disse 
løsninger anvendes sjældent af den enkelte borger. 

F 

http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1966
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1966
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1966
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1966
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ID Prioritet Krav R/K/F 

4  PK Løbende overblik over fremdrift på forløb 

En bruger skal igennem et selvbetjeningsforløb kunne se, på hvilket trin i 
forløbet de er.   

Begrundelse  

Dette skal sikre, at brugeren kan vurdere tilbageværende trin, og således 
fx ikke afslutter løsningen før gennemførelse. 

F 

5  PK Opsummering af oplysninger og valg 

Inden et selvbetjeningsforløb godkendes, skal brugeren præsenteres for 
et resumé af oplysninger og valg igennem forløbet. 

Begrundelse 

På denne måde kan brugeren få overblik og tryghed ved at tjekke, om alt 
er udfyldt korrekt jf. 
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-
1967 

F 

6  PK Videre forløb 

Det videre forløb skal tydeligt fremgå ved afslutning af forløbet i 
selvbetjeningsløsningen, og informationen skal afhænge af de af 
brugeren angivne oplysninger og valg.  

Begrundelse  

Dette sikrer, at brugeren får overblik over det fulde forløb. I tilfælde hvor 
der fx kræves efterfølgende sagsbehandling af oplysninger, kan borgeren 
informeres om dette og evt. forventet sagsbehandlingstid. 

F 

7  PK Validering af indtastede oplysninger 

Brugerfladen skal validere indtastningsfelterne i videst mulige omfang, 
både ift. begrænsninger på feltet og forretningsregler.  

Begrundelse 

Dette skal minimere risikoen for fejlindtastninger, jf. 
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-
1967   

F 

8  PK Kontrol af oplysninger før indsendelse 

Brugeren må først kunne indsende oplysninger, når alle påkrævede 
oplysninger er indtastet i løsningen. 

Begrundelse 

Det sker ofte, at brugere overser eller glemmer at udfylde felter. På denne 
måde undgås det, at en myndighed fx modtager en ansøgning, som ikke 
kan behandles, fordi der mangler informationer.  

http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-
1967 

F 

http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1967
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1967
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1967
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1967
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1967
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1967
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ID Prioritet Krav R/K/F 

9  PK Kvittering for afslutning 

Et hvert selvbetjeningsforløb skal afsluttes med en kvitteringsside, der 
fortæller brugeren såfremt relevant: 

 Hvilke valg der er foretaget. 

 Hvilke oplysninger der er indsendt. 

 Hvordan det videre forløb vil være. 

 Hvornår brugeren kan forvente svar. 

 Hvor brugeren kan stille spørgsmål. 
 

Begrundelse 

Kvitteringen fungerer som brugerens dokumentation for det gennemførte 
forløb jf. 
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-
1966   

F 

10  PK Dannelse af pdf-version af kvittering 

Ifm. kvitteringer for gennemførte selvbetjeningsforløb, skal en bruger 
kunne vælge at få dannet en pdf-version af kvitteringen.  

Begrundelse 

Dette giver brugeren mulighed for at gemme eller printe sin 
dokumentation for forløbet. 

F 

 
  

http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1966
http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/godselvbetjening/kravbanken#ctabs-1966
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2 Borgerselvbetjening 

En stor del af de kravstillede kommunale processer, jf. underbilag 3.1.1 del 3, Lægevalg og 
Kort, skal ikke kun gennemføres af sagsbehandlere i kommunerne, men også af borgere i en 
række selvbetjeningsløsninger. De specifikke procesrelaterede krav til borgerselvbetjening 
fremgår derfor af underbilag 3.1.1 del 3, Lægevalg og Kort.  

Disse selvbetjeningsløsninger skal give en borger mulighed for at gennemføre en række valg 
uden at skulle møde op på kommunen, og de skal således kunne tilgås via Borger.dk eller 
via en kommunes egen hjemmeside, jf. de non-funktionelle krav hertil i underbilag 3.1.2.     

Der er ikke tale om én samlet selvbetjeningsløsning med forskellige funktioner, men om en 
række selvstændige adskilte løsninger, der kan tilgås individuelt, når specifikke behov 
opstår.  

I tillæg til de generelle krav til selvbetjening jf. afsnit 1.2, er der således følgende generelle 
krav til de borgervendte selvbetjeningsløsninger: 

2.1 Generelle krav til borgerselvbetjening 

ID Prioritet Krav R/K/F 

11  MK Borgerselvbetjeningsløsninger 

En Sikret skal kunne betjene sig selv på følgende områder, der er 
beskrevet nærmere i underbilag 3.1.1 del 3, Lægevalg og kort: 

 Visning af borgeroplysninger jf. kravene til Borgeroplysninger 

 Valg eller skift af sikringsgruppe jf. processen Sikringsgruppevalg 

 Valg eller skift af læge jf. processen Lægevalg 

 Ansøgning om EU-sygesikringskort som pensionist i andet EU-
land jf. processen Ansøgning om kort 

 Bestilling af Sundhedskort og EU-sygesikringskort jf. processen 
Bestilling og behandling af kort. 

   
Begrundelse 

Disse er grundlæggende løsninger, hvor der i en årrække har været 
selvbetjeningsmuligheder. Derudover stilles der i projektet, Effektiv Digital 
Selvbetjening, krav om selvbetjening på området for lægevalg.  

K 
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ID Prioritet Krav R/K/F 

12  PK Øvrige borgerselvbetjeningsløsninger 

En Sikret skal kunne betjene sig selv på følgende områder, der er 
beskrevet nærmere i underbilag 3.1.1 del 3, Lægevalg og kort: 

 Valg af journaloverdragelse jf. processen Journaloverdragelse 

 Svar på påmindelser om fornyelse af Særligt sundhedskort jf. 
processen Særligt sundhedskort. 

 Bestilling af midlertidigt bevis jf. processen Udstedelse af 
midlertidigt bevis 

 Ændring af følgeskab jf. processen Ændring af følgeskab. 
 

Begrundelse 

Dette er løsninger, der vil mindske telefoniske og fysiske henvendelser 
fra borgeren, og hvor der ikke tidligere har været selvbetjeningsløsning. 

K 

13  PK Indsendelse af EU/EØS-regninger 

En Sikret skal kunne indsende EU/EØS-regninger til en region, jf. krav i 
underbilag 3.1.1 del 4. 

Begrundelse 

Når en Sikret har fået en tilskudsberettiget behandling i udlandet, som 
vedkommende ønsker at få refunderet helt eller delvist, skal regninger 
indsendes til regionen til validering. Denne selvbetjeningsløsning giver 
Sikrede øgede selvbetjeningsmuligheder, mens regionen undgår at skulle 
inddatere grundlæggende oplysninger om den Sikrede og regningen.  

R 

14  PK Selvstændige selvbetjeningsløsninger 

Det skal være muligt at linke direkte til de enkelte 
borgerselvbetjeningsløsninger.  

Begrundelse  

En kommune kan ønske at linke direkte til en konkret løsning, og i 
sådanne tilfælde skal en Sikret f.eks. ikke vælge, at de vil foretage et 
lægevalg både på kommunens hjemmeside og derefter på borger.dk. 

K 

15  PK Sammenkobling af selvbetjeningsforløb 

Det skal være muligt at gennemføre sammenhængende 
selvbetjeningsforløb, jf. sammenhængene mellem forløbene beskrevet i 
procesdiagrammerne i appendiks 3.1.1-200. 

Eksempler på sammenhængende forløb: 

 Gruppevalg + Lægevalg + Udstedelse af midlertidigt bevis + 
Betaling og udstedelse af kort 

 Ændring af følgeskab + Lægevalg + Udstedelse af midlertidigt 
bevis + Betaling og udstedelse af kort 

 Bestilling og behandling af kort + Udstedelse af midlertidigt bevis 
+ Betaling og udstedelse af kort 

 
Begrundelse 

En Sikret skal ikke opleve at skifte løsning, når de er i gang med et 
sammenhængende forløb.  

Fx vil et gruppeskift til gruppe 1 medføre, at lægevalgs-
selvbetjeningsløsningen automatisk skal initieres. 

K 
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ID Prioritet Krav R/K/F 

16  PK Widget til Min Side på Borger.dk 

Leverandøren skal levere en widget (en boks, der kan placeres 
forskellige steder med oplysninger fra Praksys.dk) til visning på Min Side 
på Borger.dk med følgende indhold: 

 Oplysninger om Sikrede: 
o CPR-nummer 
o Navn 
o Sikringsgruppe 
o Dato for senest udstedte sundhedskort 
o Gyldighed for senest udstedte EU-sygesikringskort 

 Oplysninger om Sikredes lægevalg: 
o Navn på Yder 
o Yders adresse 
o Telefonnummer 
o Dato for lægevalgets ikrafttrædelse 

 Genveje til selvbetjeningsløsningerne jf. krav 11 og 12. 
 

Begrundelse 

Formålet med denne widget er, at udstille oplysninger og funktionalitet, ift. 
lægevalg og kort, på en lettilgængelig måde, for dermed at øge 
anvendelsen af disse. 

K 

17  PK Format og implementering af widget 

Widget skal levers i XHTML Integrationsformatet jf. vejledningen til ”Min 
Side integrationsformater” på http://digitaliser.dk/resource/2482102, og 
Leverandøren skal udarbejde tilmeldingsblanket. 

 

 

  

http://digitaliser.dk/resource/2482102
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3 Yderselvbetjening 

Det ønskes generelt at give Ydere og yderorganisationer omfattende 
selvbetjeningsmuligheder, således at mest muligt kan foregå online, hvorved dobbeltarbejde 
og fejlindtastninger kan reduceres.  

For at sikre bedre muligheder for Ydere og yderorganisationer til at oprette Ydere, håndtere 
ændringer til yderoplysninger, få adgang til rapporter, modtage beskeder samt foretage 
afregning, anvendes en selvbetjeningsportal, hvor Ydere og yderorganisationer kan få online 
adgang med NemID. 

Yderselvbetjening skal anvendes ifm. anmodninger og oprettelser, godkendelser, distribution 
samt opfølgning jf. nedenstående figur: 

 
• Oprettelse af 

anmodning om 
ændring af 
oplysninger 

• Oprettelse af 
regningskrav 

• Regions godkendelse 
af regningskrav 

• Yders godkendelse af 
dispensations-
ansøgninger 

• Distribution af 
rapporter og 
statistikker 

• Distribution af 
opgaver og beskeder 

• Opfølgning på opgaver og 
beskeder 

• Adgang til rapporter og 
statistikker fx 
kontrolstatistikker og 
honorarspecifikationer 

 
Ikke al funktionalitet vil være relevant for alle kategorier af Ydere. Fx vil Yderselvbetjening 
ikke skulle anvendes af Clearingydere (Regioner og Kommuner), og Yderorganisationer vil 
ikke skulle anvendes afregningsfunktionalitet. 

Der findes en række behandlere, der ikke har aftale med regionerne – de såkaldte ”ikke-
ydere”, som ikke er omfattet af begrebet Ydere. Der skal på nuværende tidspunkt ikke 
registreres oplysninger om disse ikke-ydere i Praksys.dk, og ikke-ydere vil således kun få 
adgang til at anmode om yderoprettelse.   

I det følgende vil kravene til Yderselvbetjening blive beskrevet under generelle krav til 
Yderselvbetjening samt i relation til de forskellige områder af funktionalitet.  

Flere af kravene til Yderselvbetjening henviser til begrebsmodellen jf. appendiks 3.1.1-1, 
Begrebsmodel, hvor begreber samt deres attributter er nærmere beskrevet.  

  

Oprettelse Godkendelse Distribution Opfølgning 



 
Underbilag 3.1.1. – Del 5, Selvbetjening                                                               Side 14 af 24 

3.1 Generelle krav til Yderselvbetjening 

ID Prioritet Krav R/K/F 

18  PK Yderselvbetjening 

På Yderselvbetjening, skal det være muligt at gennemføre følgende:  

 Yderoprettelse jf. afsnit 3.2.2 

 Ændring af yderoplysninger jf. afsnit 3.2.3 

 Anmodning om ændring af åbning/lukning for tilgang, jf. afsnit 
3.2.4 

 Oprettelse af regninger, jf. afsnit 3.3.1 

 Sletning af regninger, jf. afsnit 3.3.2 

 Indberetning af Regningsbundter jf. afsnit 3.3.3 

 Søgning af regninger, jf. afsnit 3.3.4 

 Få adgang til eArkiv, jf. afsnit 3.4 

 Håndtering af opgaver og beskeder, jf. afsnit 3.5 

R 

19  PK Selvstændig portal 

Yderselvbetjening skal være en selvstændig portal, der kan linkes til fra fx 
Sundhed.dk 

Begrundelse 

Dette skal give øget fleksibilitet ift. udformningen af yderselvbetjening, 
samt mulighed for adgang for Ydere, der ikke har NemID Erhverv eller et 
sundhedsfagligt erhverv som primært erhverv knyttet til deres NemID.   

R 

20  PK Visning af log-in oplysninger 

Det skal fremgå af alle skærmbilleder, hvilken Yder en bruger agerer på 
vegne af.  

Begrundelse 

Der kan være personer, der har rettigheder til at agere på vegne af flere 
Ydere. Fx hvis flere Ydere anvender samme NemID.   

R 

21  PK Flere Ydere tilknyttet CVR-nummer 

Såfremt flere Ydere har registreret samme CVR-nummer, og dermed har 
samme NemID, skal brugeren efter log-in kunne vælge, hvilken Yder der 
ønskes at agere på vegne af.  

Begrundelse 

Funktionerne på Yderselvbetjening er rettet mod én Yder, og der skal 
derfor foretages et valg af Yder. 

R 

22  PK Kiggeadgang efter ophør 

Det skal være muligt at give kiggeadgang til en Yder i en periode efter 
Yderen er ophørt.  

Begrundelse 

En Yder kan fx have behov for at hente tidligere rapporter eller 
honorarspecifikationer i en periode efter deres ophør. 

R 
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ID Prioritet Krav R/K/F 

23  PK Startskærmbillede 

Ved log-in på yderselvbetjening skal brugeren præsenteres for et 
skærmbillede, der som minimum viser følgende informationer: 

 Grundlæggende stamoplysninger for Yderen 

 Kontaktoplysning til regionen 

 Mulige funktioner 

 Overblik over opgaver 

 Overblik over beskeder. 
 

Begrundelse 

Ydere skal kunne få et hurtigt overblik over relevante informationer og 
funktioner. 

R 

 

3.2 Yderadministration på Yderselvbetjening 

3.2.1 Visning af yderoplysninger 

Jf. afsnittet om yderadministration i underbilag 3.1.1 del 2, Administrative processer, 
registreres der en lang række oplysninger om Ydere, og relaterede forretningsobjekter jf. 
begrebsmodellen, i Praksys.dk. 

En delmængde af disse oplysninger gøres offentligt tilgængelige ifm. de borgerrettede 
selvbetjeningsløsninger samt på Sundhed.dk under Find Behandler, mens øvrige 
oplysninger anvendes rent administrativt af regionerne ifm. afregning, kapacitetsplanlægning 
m.m.   

Nedenfor er kravene til visning af yderoplysninger angivet, mens processen og kravene for 
ændringer af oplysninger er beskrevet i afsnit 3.2.3. 

ID Prioritet Krav R/K/F 

24  PK Visning af yderoplysninger 

Yderoplysninger skal vises opdelt, grupperet under forskellige kategorier.  

Begrundelse 

Dette skal gøre det lettere at finde de relevante informationer. 

R 

25  PK Offentlige yderoplysninger 

En Yder skal på Yderselvbetjening tydeligt kunne se, hvilke informationer 
der kun ses af sagsbehandlere, og hvilke der gøres tilgængelige for 
borgere på Sundhed.dk. m.m. 

Begrundelse 

Dette skal sikre en begrænsning af antallet af henvendelser til regionerne 
fra Ydere med spørgsmål om oplysningers offentliggørelse. 

R 
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ID Prioritet Krav R/K/F 

26  PK Oplysninger der kræver sagsbehandling 

Det skal tydeligt kunne ses, hvilke informationer, der kun kan ændres 
med godkendelse fra en sagsbehandler. 

Begrundelse 

Dette skal sikre gennemskuelighed ift., hvilke oplysninger der opdateres 
med det samme, og hvilke der har behandlingstid.  

R 

27  K Historik på oplysninger 

Yderen skal kunne se historik på alle oplysninger.   

Begrundelse 

Det skal sikre, at en Yder kan se tidligere oplysninger. 

R 

3.2.2 Oprettelse af Ydere 

Inden en Sundhedsperson eller gruppe af Sundhedspersoner kan få ret til at afregne Ydelser 
med en region, skal de være oprettet som Ydere i Praksys.dk.   

For Ydere med yderkategorien Behandlingsyder (undtaget Vaccinationsyder), digitaliseres i 
Praksys.dk, jf. yderoprettelsesprocessen beskrevet i underbilag 3.1.1 del 2, Administrative 
processer.  

For øvrige yderkategorier foregår yderoprettelse jf. underbilag 3.1.1 del 2, Administrative 
processer, ifm. indgåelse af aftaler med disse Ydere.  

I yderoprettelsesprocessen sendes der således en anmodning med de oplysninger, der er 
nødvendige for at yderorganisation og region kan behandle anmodningen, herunder især de 
oplysninger der har indflydelse på kapacitetsplanlægning. Øvrige relevante oplysninger 
udfyldes af Yderen i Yderselvbetjening, såfremt regionen godkender anmodningen om 
yderoprettelse. 

ID Prioritet Krav R/K/F 

28  PK Anmodning om yderoprettelse 

Sundhedspersoner skal kunne oprette anmodninger om yderoprettelse 
via Yderselvbetjening jf. processen for yderoprettelse jf. underbilag 3.1.1 
del 2, Administrative processer, ved log-in med NemID Erhverv eller 
NemID Privat. 

Idet Sundhedspersonen ikke genkendes som Yder af Praksys.dk, vil 
yderoprettelsesfunktionaliteten skulle være en separat 
selvbetjeningsfunktion.  

Begrundelse 

Derved kan yderoprettelse foregå fuldt digitalt. 

R 
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ID Prioritet Krav R/K/F 

29  PK Indhold af anmodning 

Anmodninger om yderoprettelse skal oprettes med følgende 
informationer: 

 Region 

 Overenskomst 

 CVR-nummer/CPR-nummer 

 Ydernavn 

 Yders adresse 

 Ejerform 

 Samarbejdsform 

 Tilknyttede Sundhedspersoner 
o CPR-nummer 
o Navn 
o Ejerskab/ansvar (Ejerskab af kapacitet, Rolle, OK-

ansvarlig) 
o Anciennitet  

 Ønsket tilgangsdato 

 Evt. medlemsnummer hos yderorganisation 

 Kontakttelefonnummer. 
 

Listen er ikke nødvendigvis endelig, og den skal tilpasses ifm. 
afklaringsfasen eller design af løsningen.  

Begrundelse 

Dette er informationer, der er nødvendige for, at yderorganisation og 
region kan behandle anmodningen. Øvrige yderoplysninger, som ikke er 
relevante for sagsbehandlingen, oprettes først efter evt. yderoprettelse.    

R 

30  PK Vedhæftning af dokumentation 

Det skal være muligt at vedhæfte dokumentation til anmodninger om 
yderoprettelse.  

Begrundelse 

Dokumentation for fx autorisation kan være krævet af yderorganisationen 
i deres sagsbehandling. 

R 

3.2.3 Ændring af oplysninger 

Som udgangspunkt kræver ændring af yderoplysninger m.m., at en sagsbehandler i en 
region godkender ændringerne. Der findes dog en række oplysninger, som en Yder frit kan 
ændre på, blandt andet fordi oplysningerne hverken har effekt på afregning, 
kapacitetsplanlægning, omsætningsmodel eller udstedelse af sundhedskort.   

Overordnet set opdeles yderoplysninger således i følgende grupper: 

 Oplysninger der kræver sagsbehandling. 

 Oplysninger der frit kan ændres. 
 

Når en Yder ønsker at rette i oplysninger, afhænger processen af, hvilken type oplysning der 
er tale om. Kræves der sagsbehandling, vil Yderen skulle anmode regionen om ændring, 
mens øvrige oplysninger frit kan ændres.   
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Ændrede yderoplysninger sendes via snitflade til Find Behandler på Sundhed.dk, der både 
udstiller oplysninger om Ydere og ikke-ydere. 

ID Prioritet Krav R/K/F 

31  PK Anmodning om ændring af oplysninger 

Ved ændring af oplysninger der kræver sagsbehandling, skal det tydeligt 
fremgå, at der er tale om en anmodning, som skal sagsbehandles, fx ved 
visningsmæssigt at adskille de to typer af yderoplysninger.   

Der er i underbilag 3.1.1 del 2, Administrative processer stillet krav til, at 
der for hver yderoplysning kan registreres, hvorvidt en ændring af 
oplysningen kræver sagsbehandlergodkendelse.  

R 

32  PK Vedhæftning af dokumentation 

Det skal være muligt at vedhæfte dokumentation i form af billedfiler og 
dokumentfiler, ifm. indsendelse af anmodninger om ændringer af 
yderoplysninger samt anmodninger om åbning og lukning for tilgang.  

Begrundelse 

Der kan være behov for særlig dokumentation ifm. sagsbehandling af 
anmodninger.  

R 

33  PK Vikaroprettelse 

Det skal være muligt for en Yder at oprette vikarperioder med angivelse 
af: 

 Vikars ydernummer eller CVR-nummer, såfremt vikar ikke har 
ydernummer.  

 Vikarperiode (dato fra og til) 

 Hvorvidt udbetaling skal ske til vikar 

 Håndtering af Erhvervsforsikring & Pensionsordning. 

R 

3.2.4 Anmodning om åbning og lukning for tilgang  

På almen lægeområdet findes der en række regler i overenskomstens §§ 9 og 10 angående 
antallet af tilmeldte til en lægepraksis, og herunder mulighed for automatisk og manuel 
åbning og lukning for tilgang af Sikrede til Yder.  

Således vil lukning og åbning for tilgang foregå enten automatisk ift. et maksimalt antal 
Sikrede eller på anmodning fra en Yder.  

ID Prioritet Krav R/K/F 

34  PK Anmodning om åbning/lukning for tilgang 

En Yder skal kunne anmode om åbning eller lukning for tilgang på 
Yderselvbetjening. 

Begrundelse 

Skal give Yderne mulighed for at anmode via selvbetjening, og dermed 
digitalisere processen.   

R 
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3.3 Afregning 

Visse Ydere, herunder især tolke og mindre vaccinationsbureauer, hvor der ikke foreligger en 
overenskomst, har ofte ikke eget praksissystem, og har derfor ikke mulighed for at foretage 
elektronisk afregning direkte fra et sådan system. 

Regionerne stiller derfor funktionalitet til rådighed på Yderselvbetjening, hvor Ydere, der har 
truffet aftale med regionen, kan logge ind og foretage afregning.  

Denne afregningsfunktionalitet vil også kunne stilles til rådighed for nye Ydere, såfremt 
regionerne ønsker dette, men den generelle holdning er dog, at så få regninger som muligt, 
skal modtages ad denne vej. 

For at kunne håndtere afregning fremover på Yderselvbetjening, skal følgende være muligt: 

 Oprettelse af regninger 

 Sletning af oprettede regninger (kan kun ske indtil de er indberettede) 

 Indberetning af Regningsbundt 

 Søgning på indberettede Regningsbundter. 
 

I det følgende er kravene til disse områder beskrevet nærmere.  

3.3.1 Oprettelse af regninger 

ID Prioritet Krav R/K/F 

35  MK Type af afregning 

Ydere med rettigheder hertil skal kunne indberette regninger via 
Yderselvbetjening på følgende måder: 

 Enkeltregninger via indtastning af regningsoplysninger 

 Batchregninger via filindlæsning 

 Batchregninger via indtastning + filindlæsning 
 

Begrundelse 

Der kan være indgået forskellige aftaler med Ydere og Ydere kan have 
forskellige systemmæssige begrænsninger.   

R 

36  PK Oprettelse uden indberetning 

En Regning skal kunne oprettes uden, at der foretages indberetning.  

Ved indberetning samles regninger i ét Regningsbundt.  

Begrundelse 

Derved kan en Yder vælge at oprette regninger løbende, men at 
indsende dem på samme tid. 

R 

37  PK Stamoplysninger for Regning 

Uafhængigt af typen af afregning jf. krav 35, skal følgende informationer 
angives som grundlæggende oplysninger: 

 Region 

 Afregningsperiode. 
 

R 
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ID Prioritet Krav R/K/F 

38  PK Oprettelse af enkeltregning 

En Yder skal kunne oprette enkeltregninger ved angivelse af oplysninger, 
der fremgår af forretningsobjekterne Regning, Regning-Ydelse-Relation 
samt Ydelse. 

Ydernummer skal angives automatisk pba. brugerens log-in. 

Begrundelse 

Der kan forekomme Ydere, der ikke har eget afregningssystem til at 
indsende regninger.  

R 

39  PK Oprettelse af batchregning via filindlæsning 

Oprettelse af batchregninger, skal kunne foregå via indlæsning af en 
regningsfil iht. følgende snitflader, der er beskrevet nærmere i underbilag 
3.1.2: 

 K01 

 K03.  
 

Begrundelse 

Der findes forskellige aftaler om indsendelse af regninger. 

R 

40  PK Oprettelse af batchregning via indtastning samt filindlæsning 

Oprettelse af batchregninger der kræver indtastning af yderligere 
informationer, skal kunne foregå via indlæsning af en regningsfil, jf. 
snitfladerne K08 og K09 samt ved indtastning/valg af følgende 
informationer: 

 Ydelsesnummer (skal kunne vælges fra liste, hvor også 
ydelsesnavn fremgår) 

 Behandlingsdato. 

 

41  PK Vedhæftning af bilag 

Det skal være muligt at vedhæfte dokumentation til regninger i form af 
dokumentfiler og billedfiler.  

Begrundelse 

Fx skal en læges kvittering for tolkningen, fremsendes som 
dokumentation ifm. afregning, jf. 
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-
praksis/hovedstaden/administration/tolkebistand/vejledning-tolkebistand/   

R 

3.3.2 Sletning af oprettede regninger 

Såfremt en Yder opdager fejl i en oprettet Regning, skal Yderen have mulighed for at rette op 
på fejlen.  

  

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/administration/tolkebistand/vejledning-tolkebistand/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/administration/tolkebistand/vejledning-tolkebistand/
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ID Prioritet Krav R/K/F 

42  PK Sletning af Regning 

Det skal være muligt at slette/annullere oprettede regninger, der endnu 
ikke er indberettet til en region.  

Begrundelse 

En Yder kan ønske at ændre/slette en Regning inden indberetning pga. 
en fejl. 

R 

3.3.3 Indberetning af Regningsbundt 

Når en Yder har oprettet regninger, kan Yderen indberette disse til én region til en given 
afregningsperiode.  

Ved indberetning af regninger, samles regningerne i ét Regningsbundt jf. begrebsmodellen.  

ID Prioritet Krav R/K/F 

43  PK Indberetning af Regningsbundt 

En Yder skal kunne vælge at indberette Regningsbundter for en given 
afregningsperiode. 

R 

3.3.4 Krav søgning på Regning og Regningsbundt 

ID Prioritet Krav R/K/F 

44  PK Oversigt over afregningsperiode 

En Yder skal kunne få et overblik over afregningsperioder med 
information om: 

 Afregningsperiode (måned og år) 

 Speciale 

 Status (Uden regninger, under indberetning, indberettet). 

R 

45  PK Status på regninger 

Det skal være muligt at se status for alle regninger inden for en periode, 
der vælges af brugeren. 

En Regning kan have følgende status: 

 Oprettet 

 Indberettet (afventer behandling) 

 Slettet/annulleret.  

R 

46  PK Søg regninger og Regningsbundter 

Man skal kunne søge på alle indberettede regninger og Regningsbundter 
ud fra følgende søgekriterier: 

 Afregningsperiode 

 Ydelseskodeinterval 

 CPR-nummer. 

R 

47  PK Visning af søgeresultat 

Et regningssøgeresultat skal vises med følgende oplysninger: 

 Regning-ID 

 CPR-nummer 

R 
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ID Prioritet Krav R/K/F 

 Status  

 Honorar. 
48  PK Visning af regningsdetaljer 

Der skal kunne vises regningsdetaljer for alle fremsøgte regninger og 
Regningsbundter.   

Ved visning af detailoplysninger om en Regning skal alle 
regningsoplysninger fremgå jf. forretningsobjekterne Regning og Ydelse.  

R 

3.4 Adgang til eArkiv 

Dette afsnit beskriver kravene til visning af indholdet af eArkivet på Yderselvbetjening, mens 
de specifikke krav til indholdet af rapporter og udtræk, fremgår af underbilag 3.1.1 del 1, 
Generelle krav.  

Rapporter og udtræk gøres tilgængelige for Ydere og yderorganisationer i eArkiv på 
forskellige måder:  

 Push (Praksys.dk): rapporter og udtræk lægges automatisk i eArkiv med et defineret 
interval pba. fastlagte kørsler opsat i systemet. 

 Push (Sagsbehandler): rapporter og udtræk lægges i eArkiv på en sagsbehandlers 
initiativ. 

 Pull: Yder bestiller rapport eller udtræk på Yderselvbetjening, og bestillingen bliver 
automatisk gennemført og lagt i eArkiv inden for en kort tidshorisont.  

3.4.1 Krav Adgang til eArkiv  

ID Prioritet Krav R/K/F 

49  MK Adgang til eArkiv 

Ydere og yderorganisationer skal via yderselvbetjening have adgang til 
deres eArkiv. 

Begrundelse 

Dette sikrer, at Ydere altid kan finde relevante rapporter og udtræk ét  
sted. 

R 

50  PK Udtræk af oversigter over tilknyttede Sikrede 

En almen læge skal kunne udtrække totalpatientfortegnelser samt til- og 
afgangslister efter behov jf. underbilag 3.1.1 del 1, Generelle krav. 

Begrundelse 

Disse opgørelser over Sikrede ændrer sig løbende, på denne måde har 
en Yder altid mulighed for at få den nyeste opgørelse.  

R 

51  PK Download af indhold i eArkiv 

Alt i eArkiv skal kunne downloades. Dette gælder både for de rapporter 
og udtræk der automatisk lægges på portalen (push), og dem brugeren 
selv bestiller/henter (pull).  

R 
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ID Prioritet Krav R/K/F 

52  PK Oversigt over rapporter og udtræk 

Yderselvbetjening skal indeholde en oversigt over alt indhold i brugerens 
eArkiv med angivelse af: 

 Type (fx honorarspecifikation) 

 Titel på rapport/udtræk 

 Periode (den periode dokumentationen gælder for) 

 Oprettelsesdato (dato for oprettelsen af dokumentationen) 

 Offentliggørelsesdato (dato hvor dokumentation er tilgængelig på 
Yderselvbetjening) 

 
Oversigten skal overholde generelle krav til listevisninger jf. underbilag 
3.1.1 Del 1 Generelle krav.  

Begrundelse 

En Yder skal kunne skabe sig et overblik over rapporter og udtræk. 

R 

3.5 Beskeder og opgaver 

Kunden har et ønske om, at Yderne i højere grad gør brug af Yderselvbetjening i det nye 
Praksys.dk. Som følge af dette ønske, skal Yderselvbetjening, ligesom 
administrationssystemet, kunne gøre brug af besked og opgavestyring, jf. underbilag 3.1.1 
del 1, Generelle krav.  

Besked og opgavestyring skal gøre det muligt at oprette Opgaver til Yderne samt at give 
dem særlige Beskeder, fx som følge af Hændelser. 

Eksempler på opgaver Eksempler på beskeder 

Behandling af 
dispensationsansøgninger 

Angivning af status på 
journaloverdragelser 

Manglende Udbetaling kan ikke 
ske til NemKonto  

Besked med svar på anmodninger om yderoprettelse 
eller ændring af yderoplysninger 

Besked om ændringer til Yderselvbetjening 

Besked om åbning og lukning for tilgang 

Besked om fejl ved indlæsning af Regningsbundter 

 

Særligt på to områder vil besked- og opgavefunktionaliteten være en nødvendighed, for at 
kunne sikre en bedre opfølgning på områder, der fremover bliver digitale. Det gælder 
dispensationsansøgninger og journaloverdragelse. 

Med digitaliseringen af dispensationsansøgningsprocessen er der behov for, at Yderne kan 
få et overblik over igangværende sager. Tilsvarende med journaloverdragelser, hvor Yderne 
vil kunne markere, at de er færdige med en journaloverdragelsesopgave, hvilket vil kunne 
medføre besked til den Sikrede, når lægen har behandlet deres journaloverdragelsessag. 
For nærmere beskrivelse heraf se underbilag 3.1.1 del 3, Lægevalg og Kort. 

 

 



 
Underbilag 3.1.1. – Del 5, Selvbetjening                                                               Side 24 af 24 

3.5.1 Krav beskeder og opgaver  

ID Prioritet Krav R/K/F 

53  PK Besked og opgavefunktionalitet på Yderselvbetjening 

Yderselvbetjening skal have besked- og opgavefunktionalitet jf. generelle 
krav i underbilag 3.1.1 del 1, Generelle krav. 

R 

54  PK E-mail ifm. ændringer 

Praksys.dk skal kunne sende e-mail til en Yder, når der sker ændringer 
på Yderselvbetjening, herunder også i eArkiv (fx nye rapporter, beskeder, 
opgaver m.m.).  

En Yder skal kunne vælge/fravælge at modtage e-mail-beskeder.  

Begrundelse 

Derved kan Yderne nøjes med at gå på Yderselvbetjening til de har et 
konkret behov, eller de har fået en besked om, at der er nyt indhold. 

R 
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