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Til alle kommunaldirektører   

og chefer for Borgerservice 

Orientering om ophør af samarbejdet mellem regionerne, kom-

munerne og DXC om udvikling af Praksys.dk 

 

KL ønsker med dette brev at orientere om, at regionerne og KL/KOMBIT 

har truffet beslutning om at stoppe samarbejdet om udvikling af Prak-

sys.dk – et nyt it-system til praksissektoren, som skulle administrere ud-

betaling og registrering af sygesikringsydelser samt administrere borger-

nes lægevalg og udstedelse af sundhedskort.  

 

DXC vil fortsat levere det nuværende system til afregning og registrering i 

praksissektoren: Notus. Hverdagen vil således ind til videre fortsætte 

med Notus som det bærende system.   

 

Baggrunden for samarbejdets ophør er, at der til trods for en betydelig 

indsats ikke har været den nødvendige fremdrift i projektet. Parterne vil 

derfor påbegynde en ny fase, hvor den nationale styregruppe på vegne af 

regioner og kommuner sammen med DXC Technology drøfter vilkårene 

for afvikling af samarbejdet.  

 

Arbejdet med at udvikle et nyt sygesikringssystem blev igangsat i 2014, 

fordi man ønskede en bedre afregning af sygesikringsyderne (almen 

praksis, fysioterapeuter m.v.) og en bedre betjening af de borgere, som 

kommunerne servicerer i forbindelse med nyt sundhedskort og valg af 

praktiserende læge. Region Hovedstaden har været projektleder for op-

gaven og KOMBIT har varetaget opgaven på vegne af KL og kommu-

nerne. Regionerne står for 6/7 dele af opgaven, mens kommunerne står 

for den sidste 1/7. Dette afspejles også i omkostningsfordelingen.   

 

KOMBIT og KL arbejder i øjeblikket sammen med regionerne for at sikre 

en god ophørsproces samtidig med, at man er i gang med at skitsere et 

muligt udfaldsrum. En ny løsning for den kommunale del af sygesikrings-

systemet vil snarest blive forelagt politisk og kommunikeret til kommu-

nerne.  

 

Der vil blive udsendt en fælles pressemeddelelse torsdag den 14. novem-

ber 2019 til relevante fagmedier.  
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Evt. henvendelser fra pressen bør sendes videre til Region Hovedsta-

dens pressevagt (tlf.: 70 20 95 88).  

 

Evt. spørgsmål skal rettes til Martin Magelund, formand for den nationale 

styregruppe på mail: martin.magelund.rasmussen@regionh.dk.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Harsløf 
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