
 
 
 

 

  
Praksys.dk 
 

 

  

  

  

  

  

 

 
 
 

 
 
Praksys.dk 

Underbilag 3.1.1 - del 3 

Lægevalg og kort 

 

 

 

 

 

 

  



Underbilag 3.1.1. Del 3 – Lægevalg og kort   Side 2 af 75 

 



Underbilag 3.1.1. Del 3 – Lægevalg og kort   Side 3 af 75 

Indholdsfortegnelse 

1 Indledning .................................................................................................................. 5 

2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort ......................................................................... 7 

2.1 Forretningsregler for lægevalg og kort ............................................................................ 7 

2.2 Kommunale konfigurerbare parametre ........................................................................... 7 

2.3 Borgeroplysninger .......................................................................................................... 9 

2.4 Fuldmagtsløsning ......................................................................................................... 10 

2.5 Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere ....................................................... 12 

2.6 Sikretcockpit ................................................................................................................ 12 

2.7 Kommunal økonomisnitflade ........................................................................................ 15 

3 Krav vedrørende processer ....................................................................................... 17 

3.1 Oprettelse og opdatering af Sikret ................................................................................ 17 
3.1.1 Procesdiagram ................................................................................................................................. 18 
3.1.2 Formål, input og output ................................................................................................................... 19 
3.1.3 Procesbeskrivelse ............................................................................................................................. 19 
3.1.4 Krav .................................................................................................................................................. 21 

3.2 Sikringsgruppevalg ....................................................................................................... 25 
3.2.1 Procesdiagram ................................................................................................................................. 26 
3.2.2 Formål, input og output ................................................................................................................... 26 
3.2.3 Procesbeskrivelse ............................................................................................................................. 26 
3.2.4 Krav .................................................................................................................................................. 27 

3.3 Lægevalg ...................................................................................................................... 28 
3.3.1 Procesdiagram ................................................................................................................................. 29 
3.3.2 Formål, input og output ................................................................................................................... 29 
3.3.3 Procesbeskrivelse ............................................................................................................................. 29 
3.3.4 Krav – Lægevalg ............................................................................................................................... 31 
3.3.5 Krav – Lægevalgslister ...................................................................................................................... 34 

3.4 Manglende lægevalg og dispensation ........................................................................... 39 
3.4.1 Procesdiagram ................................................................................................................................. 41 
3.4.2 Formål, input og output ................................................................................................................... 41 
3.4.3 Procesbeskrivelse ............................................................................................................................. 42 
3.4.4 Krav .................................................................................................................................................. 44 

3.5 Journaloverdragelse ..................................................................................................... 46 
3.5.1 Procesdiagram ................................................................................................................................. 47 
3.5.2 Formål, input og output ................................................................................................................... 47 
3.5.3 Procesbeskrivelse ............................................................................................................................. 48 
3.5.4 Krav .................................................................................................................................................. 49 

3.6 Ændring af følgeskab .................................................................................................... 49 
3.6.1 Procesdiagram ................................................................................................................................. 51 
3.6.2 Formål, input og output ................................................................................................................... 51 
3.6.3 Procesbeskrivelse ............................................................................................................................. 52 
3.6.4 Krav .................................................................................................................................................. 53 

3.7 Ansøgning om kort ....................................................................................................... 54 
3.7.1 Procesdiagram ................................................................................................................................. 56 



Underbilag 3.1.1. Del 3 – Lægevalg og kort   Side 4 af 75 

3.7.2 Formål, input og output ................................................................................................................... 56 
3.7.3 Procesbeskrivelse ............................................................................................................................. 56 
3.7.4 Krav .................................................................................................................................................. 57 

3.8 Bestilling og behandling af kort ..................................................................................... 58 
3.8.1 Procesdiagram ................................................................................................................................. 60 
3.8.2 Formål, input og output ................................................................................................................... 60 
3.8.3 Procesbeskrivelse ............................................................................................................................. 60 
3.8.4 Krav .................................................................................................................................................. 62 

3.9 Fornyelse af særlige sundhedskort ................................................................................ 65 
3.9.1 Procesdiagram ................................................................................................................................. 66 
3.9.2 Formål, input og output ................................................................................................................... 66 
3.9.3 Procesbeskrivelse ............................................................................................................................. 67 
3.9.4 Krav .................................................................................................................................................. 67 

3.10 Udstedelse af midlertidigt bevis .................................................................................... 68 
3.10.1 Procesdiagram ............................................................................................................................. 68 
3.10.2 Formål, input og output .............................................................................................................. 69 
3.10.3 Procesbeskrivelse ........................................................................................................................ 69 
3.10.4 Krav .............................................................................................................................................. 70 

3.11 Betaling og udstedelse af kort ....................................................................................... 71 
3.11.1 Procesdiagram ............................................................................................................................. 72 
3.11.2 Formål, input og output .............................................................................................................. 72 
3.11.3 Procesbeskrivelse ........................................................................................................................ 73 
3.11.4 Krav .............................................................................................................................................. 74 

 
 
 



Underbilag 3.1.1. Del 3 – Lægevalg og kort   Side 5 af 75 

1 Indledning 

Dette underbilag indeholder de funktionelle krav til Praksys.dk vedrørende lægevalg og kort. 

Det er primært kommunerne, der arbejder med opgaver relateret til lægevalg og kort, da det 
er hos kommunerne, at den borgerrettede kontakt foregår. Visse af processerne vedrører 
dog også regionerne, fx i udstedelse af sundhedskort, der også sker som følge af ændringer 
til en Yder.  

Processerne vedrørende lægevalg og kort påvirker processer beskrevet i de øvrige dele af 
underbilag 3.1.1 på flere områder, herunder ift: 

 Registrering af Sikrede, således at deres oplysninger bl.a. kan anvendes ifm. 
regningsvalidering.  

 Tilmelding af gr. 1 Sikrede til en læge, der modtager basishonorar for disse. 

 Udstedelse af sundhedskort, der også foregår ifm. Yderadministration. 
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2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort 

I tillæg til de generelle krav i underbilag 3.1.1 del 1, er der i dette afsnit angivet generelle krav 
for lægevalg og kort.  

2.1 Forretningsregler for lægevalg og kort  

En række forretningsregler gælder særligt for de processer der vedrører lægevalg og kort. 
Disse forretningsregler er dokumenterede som beslutningsdiagrammer jf. appendiks 3.1.1-
201 og regelfamilier jf. appendiks 3.1.1-202, i henhold til metoden ”The Decision Model” af 
Knowledge Partners International1.  

Jf. underbilag 3.1.1 del 1, kan nogle af disse være myndighedsspecifikke, hvorfor der skal 
kunne registreres myndighedsspecifikke værdier for en given regel. Dette er fx gældende for 
afstandsgrænsen, der for de fleste kommuners vedkommende er 15 km, mens det for nogle 
få kommuner er 5 km. 

Tabel 1: Krav – Forretningsregler for lægevalg og kort 

ID Prioritet Krav System R/K/F 

1.  PK Håndtering af forretningsregler 

Praksys.dk skal kunne understøtte forretningsregler, herunder de der 
fremgår af appendiks 3.1.1-201 og appendiks 3.1.1-202. 

Der kan være behov for tilpasning af forretningsreglernes struktur og 
værdier i appendiks 3.1.1-202, og de skal derfor afklares endeligt 
sammen med Leverandøren under Afklaringsfasen.  

Leverandøren skal i løsningsbeskrivelsen i underbilag 3.2 angive, 
hvordan forretningsreglerne vedrørende lægevalg og kort, vil blive 
implementerede.   

Begrundelse 

Skal sikre overholdelse af lovgivning og overenskomster m.m., hvoraf 
reglerne er udledt. 

Adm + 
Selv 

K 

2.2 Kommunale konfigurerbare parametre 

I underbilag 3.1.1 del 1 fremgår krav til konfigurerbare parametre generelt. I dette afsnit 
fremgår de specifikke parametre, der skal kunne konfigurere ift. lægevalg og kort. 

 

 

 

 

                                                
 
1
 http://www.kpiusa.com/index.php/The-Decision-Model/the-decision-model.html  

http://www.kpiusa.com/index.php/The-Decision-Model/the-decision-model.html
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Tabel 2: Krav – Kommunale konfigurerbare parametre 

ID Prioritet Krav System R/K/F 

2.  PK Generel konfiguration 

Hver kommune skal kunne konfigurere følgende: 

 Tilladt afstand mellem Sikret og læge indenfor kommunen. 

 Default gyldighedsperiode for midlertidige kort 

 Tekst til sundhedskort (Kommunenavn og telefonnummer) 

 Oplysninger nødvendige for afsendelse af Digital Post. 
 

Begrundelse 

Kommunespecifikke oplysninger og ønsker til opsætning af 
Praksys.dk, skal en kommune selv kunne konfigurere.  

Fx kan afstandsgrænsen være forskellig for forskellige kommuner 
grundet forskelle i befolkningstæthed. 

Adm + 
Selv 

K 

3.  PK Generel konfiguration af selvbetjeningsløsninger 

Hver kommune skal efter behov kunne konfigurere følgende ift. 
selvbetjeningsløsningerne: 

 Specifikke kontaktoplysninger per selvbetjeningsløsning  

 Kortart og gironummer  

 Minimum behandlingstid (med hvor kort varsel vil 
kommunen acceptere, at selvbetjeningsvalg træder i kræft) 
 

Begrundelse 

Kommuner kan have forskellige behov. Hvis en kommune fx ønsker 
at behandle alle selvbetjeningsvalg, så kan der angives en 
minimums behandlingstid, som skal sikre, at angivelse af 
ikrafttrædelsesdatoer er tilpasset den forventede 
sagsbehandlingstid, jf. også forretningsreglerne.  

Adm + 
Selv 

K 

4.  PK Konfiguration af automatiseringsgrad 

En kommune skal kunne angive per selvbetjeningsløsning, hvorvidt 
de ønsker at godkende de valg, den Sikrede foretager i 
selvbetjeningsløsningerne.  

Såfremt der ønskes sagsbehandlergodkendelse af 
selvbetjeningsvalg, skal Praksys.dk oprette Opgaver for hver 
Hændelse. 

Begrundelse 

Nogle kommuner kan have et ønske om at kontrollere Sikredes 
selvbetjeningsvalg. 

Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav System R/K/F 

5.  PK Til- og fravalg af selvbetjeningsløsninger 

Det skal være muligt for en kommune at fravælge en Sikrets 
muligheder for at gennemføre følgende i selvbetjeningsløsningerne: 

 Gruppeskift til gruppe 2 

 Udstedelse af midlertidigt sundhedskort 

 Ændring af følgeskab 

 Bestilling af EU-sygesikringskort. 
 

Ved en kommunes fravalg af selvbetjeningsmulighederne, skal 
Sikret orienteres om, at der skal rettes henvendelse til kommunen. 

Begrundelse 

Der er mange Sikrede, der blot bestiller, fordi muligheden er der og 
ikke fordi der er et reelt behov eller som fortryder valget 
efterfølgende.  

Adm + 
Selv 

K 

6.  PK Konfiguration af særligt sundhedskort 

Vedrørende administrationen af særlige sundhedskort, skal hver 
kommune kunne angive følgende kriterier:  

 Prioritering blandt påmindelsesmetoder, såfremt Sikret ikke 
har CPR-nummer (e-mail, brev eller ingen) 

 Antal dage før udløb der skal sendes påmindelse. 
 

Begrundelse 

Hver kommune kan have forskellige ønsker til håndtering af udløb 
af SSK. 

Adm + 
Selv 

K 

 

2.3 Borgeroplysninger 

Ud over de konkrete selvbetjeningsløsninger, hvor Sikrede kan foretage en række valg, har 
den Sikrede mulighed for at logge ind med NemID på en separat løsning, der giver den 
Sikrede mulighed for at se en række nuværende, historiske og fremtidige oplysninger om: 

 Lægevalg og sikringsgruppe  

 Udstedte beviser (Sundhedskort, EU-sygesikringskort, Særlige sundhedskort). 
 

Der kan ikke foretages ændringer inde fra Borgeroplysninger, idet dette sker gennem de 
enkelte selvbetjeningsløsninger. 
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Tabel 3: Krav – Borgeroplysninger  

ID Prioritet Krav System R/K/F 

7.  PK Borgeroplysninger 

Borgeroplysninger skal som udgangspunkt indeholde følgende:   

 Oplysninger om Sikrede 
o Navn og adresse 
o Følgeskab 
o Sikringsgruppe 
o Lægevalg 
o Beviser (Udstedelsesdato og evt. udløbsdato) 
o Borgeregenskaber (fx samleveroplysninger, 

plejeforældreoplysninger) 

 Hændelseslog jf. underbilag 3.1.1 del 1. 

 Status på sager (fx ikrafttrædelse af seneste lægevalg, 
hvornår kort er bestilt hos kortleverandør og status på 
journaloverdragelse og dispensation) 

 Genveje til selvbetjeningsløsningerne jf. underbilag 3.1.1 
del 5, Selvbetjening.  

 Genvej til Find Behandler på Sundhed.dk. 
 

Begrundelse 

Det skal give den Sikrede et overblik over oplysninger med relation 
til sygesikring, såfremt de fx har mistet deres sundhedskort og har 
glemt hvem deres læge er eller har behov for at få information om 
tidligere læger.  

Derudover skal Sikret kunne se, hvilke aktiviteter og handlinger de 
selv, en repræsentant og kommunen har foretaget. 

Selv K 

8.  PK Historiske og fremtidige borgeroplysninger 

Det skal være muligt at se både aktuelle, tidligere og fremtidige 
oplysninger om Sikrede jf. krav 7. 

Som udgangspunkt skal de aktuelle oplysninger dog kun vises. 

Selv K 

9.  PK Udskrivning af oplysninger 

Borgeroplysninger skal kunne genereres som en pdf til den Sikrede.  

Selv K 

2.4 Fuldmagtsløsning 

Den 23. marts 2012 besluttede styregruppen for Digitaliseringsstrategien at igangsætte 
udviklingen af en basal fællesoffentlig fuldmagtsløsning som videreudvikling af NemLog-in jf. 
http://digitaliser.dk/fuldmagt.  

Den basale fuldmagtsløsning er en fællesoffentlig, digital løsning, der udvikles af 
Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet på vegne af kommuner, regioner og staten. 

Formålet med fuldmagtsløsningen er at gøre det muligt for Sikrede at delegere rettigheder til 
en repræsentant (via en fuldmagt), således at repræsentanten kan agere på den Sikredes 
vegne i offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger. 

 

 

http://digitaliser.dk/fuldmagt
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Udstedelse af fuldmagter vil fx være relevant ifm.: 

 Udsatte voksne, der giver fuldmagt til en ansat på deres værested. 

 Ældre, der giver fuldmagt til deres børn. 

 Personer, der giver fuldmagt til deres ægtefæller. 
 

Tabel 4: Krav – Fuldmagtsløsning  

ID Prioritet Krav System R/K/F 

10.  PK Integration til NemLog-in’s fuldmagtsløsning 

Praksys.dk skal integreres med NemLog-in’s fuldmagtsløsning jf. 
http://digitaliser.dk/group/2269656, således at repræsentanter kan 
logge ind og udføre specifikke handlinger på en Sikrets vegne på 
baggrund af delegeringer angivet i SAML Assertions udstedt af 
NemLog-in. 

Leverandøren skal i løsningsbeskrivelsen i underbilag 3.2 uddybe, 
hvordan fuldmagtsløsningen tænkes implementeret i 
brugergrænsefladerne i selvbetjeningsløsningerne.  

Selv K 

11.  PK Valg af Sikret ved flere fuldmagter 

Når en repræsentant logger ind, og den modtagne SAML Assertion 
rummer delegerede privilegier fra en eller flere Sikrede, skal 
brugergrænsefladen tydeligt indikere dette forhold. 

Praksys.dk skal således give repræsentanten mulighed for at 
vælge, hvem han vil agere på vegne af, samt tydeligt at markere i 
efterfølgende skærmbilleder, hvem der aktuelt ageres på vegne af.  

Selv K 

12.  PK Fuldmagt til Myndigheder og deres ansatte 

Praksys.dk skal kunne håndtere, at SAML billetter kan være udstedt 
på baggrund af log-in med et OCES medarbejdercertifikat.  

I denne situation vil SAML billetten ikke nødvendigvis indeholde et 
CPR og PID nummer men i stedet et CVR og RID nummer. 

Begrundelse 

En Sikret skal fx kunne give fuldmagt til en kommunal ansat. 

Selv K 

13.  PK Fuldmagtsprivilegier 

En Sikret skal kunne give fuldmagtsprivilegier til hver af de enkelte 
selvbetjeningsløsninger rettet mod Sikrede omfattet af denne 
kontrakt jf. underbilag 3.1.1 del 5.  

Selv K 

14.  PK Logning 

Praksys.dk skal logge alle handlinger inkl. visninger af persondata, 
som udføres af en repræsentant på en Sikrets vegne, således at 
der etableres fuld historik. 

Det kan fx fremgå af opretteren af Hændelsen, jf. forretningsobjektet 
Hændelse, hvorvidt Hændelsen er initieret af den Sikrede selv, en 
repræsentant eller en sagsbehandler. 

Begrundelse 

Hvis den Sikrede efterfølgende selv logger ind, skal den Sikrede 
kunne se, hvilke handlinger repræsentanter har udført på dennes 
vegne. 

Selv K 

http://digitaliser.dk/group/2269656
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2.5 Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere 

Det første skærmbillede en bruger fra en kommune eller Udbetaling Danmark skal se efter 
log-in, er et skærmbillede med de vigtigste informationer og funktioner, herunder 
søgefunktionalitet. 

Tabel 5: Krav – Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere 

ID Prioritet Krav System R/K/F 

15.  PK Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere 

Startskærmbilledet skal som udgangspunkt indeholde følgende. Det 
endelige indhold og design af skærmbilledet, aftales nærmere i 
Afklaringsfasen: 

 Søgefunktionalitet jf. underbilag 3.1.1 del 1  

 Adgang til alle funktioner der er tilgængelige for brugeren.  

 Opgaveoversigt 

 Beskedoversigt 

 Baggrundsinformation (lovgivning m.m.) jf. krav til 
hjælpefunktionalitet i underbilag 3.1.1 del 1. 

 Hjælpefunktionalitet. 
 

Begrundelse 

En bruger skal have let adgang til at gennemføre deres 
arbejdsopgaver. 

Adm K 

2.6 Sikretcockpit  

En kommunal sagsbehandler skal kunne få et overblik over de informationer, der vedrører en 
Sikret. Overblikket kan dog indeholde flere eller færre data jf. nedenstående krav afhængigt 
af rettigheder.  

Sikretcockpittet anvendes som udgangspunkt for alle valg, der kan foretages i relation til en 
Sikret, der findes i Praksys.dk, og der skal således ikke foretages valg af funktionalitet før 
den Sikrede er fremsøgt. Findes en person ikke, skal personen dog først oprettes som Sikret 
jf. afsnit 3.1, før der kan ses et sikretcockpit for denne person. 
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Tabel 6: Krav – Sikretcockpit 

ID Prioritet Krav System R/K/F 

16.  PK Indhold af Sikretcockpit 

Der skal findes et cockpit, der giver et overblik over oplysninger om 
en Sikret.  

Skærmbilledet skal som udgangspunkt indeholde følgende. Det 
endelige indhold og design af skærmbilledet, aftales dog nærmere i 
Afklaringsfasen: 

 Oplysninger om Sikret se krav 18 

 Relationer (familie og bopæl), se krav 19 

 Udstedte beviser, se krav 20 

 Sags- og hændelseslog jf. underbilag 3.1.1 del 1 

 Lægehistorik, se krav 21 

 Oversigt over Beskeder og opgaver jf. underbilag 3.1.1 del 
1 

 Status på sager (fx seneste lægevalg og status på 
journaloverdragelse og dispensation) 

 Noter, jf. generelle krav til notefunktionalitet i underbilag 
3.1.1 del 1. 

 
Begrundelse 

En bruger skal kunne få et hurtigt overblik over alle oplysninger om 
en Sikret, så sagsbehandling kan gå hurtigt. 

Adm K 

17.  PK Visning af oplysninger om Sikret fra anden Kommune 

Ved fremsøgning af en Sikret fra en anden kommune, skal der som 
udgangspunkt ikke kunne foretages valg for denne Sikrede, og 
dette skal være tydeligt for brugeren.  

Undtaget er dog særlige tilfælde, hvor der kan foretages lægevalg 
jf. krav 48. 

Begrundelse 

Kommuner har som udgangspunkt ikke ret til at foretage 
sagsbehandling ift. andre kommuners borgere.. 

Der kan dog fx være behov for tildeling af læge til en Sikret, hvis 
flytning til kommunen endnu ikke er registreret. 

Adm K 

18.  PK Oplysninger om Sikret 

Følgende oplysninger om Sikrede skal som udgangspunkt fremgå. 
Det endelige indhold skal dog aftales nærmere i Afklaringsfasen: 

 Personoplysninger om Sikrede (jf. forretningsobjektet 
Person og Sikret) 

 Oplysninger om Sikredes læge såfremt Sikrede er tilknyttet 
læge, samt oplysninger om seneste lægevalgshændelse 
(jf. forretningsobjektet Hændelse) 

 For børn under 15 år, skal deres følgeskab endvidere 
fremgå. 

 
Begrundelse 

Sagsbehandleren skal kunne se de grundlæggende oplysninger, så 
der ikke skal slås op i øvrige systemer. 

Adm K 
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ID Prioritet Krav System R/K/F 

19.  PK Grundlæggende oplysninger om personer med relation til 
Sikrede 

Når en Sikret fremsøges, skal der som udgangspunkt kunne ses 
følgende grundlæggende oplysninger om Personer med relation til 
Sikrede (Se forretningsobjektet Sikret). Det endelige indhold skal 
dog aftales nærmere i Afklaringsfasen: 

 Personoplysninger (jf. forretningsobjektet Person og Sikret) 

 Lægevalg – kun Ydernummer) 

 Hvorvidt der forekommer en note jf. krav om 
notefunktionalitet på personen 

 Antal Opgaver 

 Relationstype (jf. forretningsobjektet Sikret-Sikret-Relation). 
 

Begrundelse 

Oplysningerne er nødvendige for hurtig sagsbehandling, fx hvis en 
hel familie ønsker at vælge ny læge. 

Adm K 

20.  PK Bevisoversigt 

En bevisoversigt skal vises med oplysninger om alle Beviser jf. 
forretningsobjektet Bevis.  

Beviser med status ”Gældende” skal stå øverst. 

Det endelige indhold skal aftales nærmere i Afklaringsfasen. 

Begrundelse 

Det skal være hurtigt for en sagsbehandler, at få et overblik over 
alle udstede kort. 

Adm K 

21.  PK Lægehistorik 

Alle tidligere hændelser omkring lægevalg og sikringsgruppevalg 
skal vises i en oversigt. Følgende oplysninger er relevante, men det 
endelige indhold skal aftales nærmere i Afklaringsfasen:  

 Sikringsgruppe 

 Ydernummer 

 Praksisnavn 

 Dato fra (Hændelsens ikrafttrædelsesdato) 

 Dato til (dagen inden næste Hændelses 
ikrafttrædelsesdato) 

 Dato for udstedelse af sundhedskort. 
 

Begrundelse 

Det skal være hurtigt for en sagsbehandler, at få et overblik over de 
mest almindelige Hændelser (Læge- og gruppeskift) i relation til en 
Sikret, og en Sikret skal via selvbetjening kunne se alle tidligere 
læger. 

Adm K 
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ID Prioritet Krav System R/K/F 

22.  PK Tilbagemelding på kommunikation med Sikret 

Ved udsendelse af kommunikation til Sikrede via Fjernprint-
løsningen, skal brugeren kunne se hvorvidt:  

 Der er afsendt kommunikation 

 Der er opstået en fejl i kommunikationen. 

 Hvilken kanal der er anvendt i kommunikationen (Digital 
post eller fysisk brev). 

 
Se krav til snitflade til Fjernprint, jf. underbilag 3.1.2. 

Adm K 

2.7 Kommunal økonomisnitflade 

I underbilag 3.1.1 del 4 er der beskrevet et koncept for håndtering af clearinger og betalinger, 
der for kommunernes vedkommende er relevant ift. til følgende aktiviteter:  

1. Bogføring af borgers betalinger for sundhedskort via selvbetjeningsløsning (afsnit 
3.11) 

2. Clearing ift. vederlagsfri fysioterapi (underbilag 3.1.1 del 4) 
3. Refusion af gr. 2 sikredes regninger fra ikke-ydere samt clearing jf. underbilag 3.1.1 

del 4.  
 
For at sikre en automatisk håndtering af de posteringer der dannes ifm. clearinger og 
betalinger, stilles der krav til en snitflade til de kommunale økonomisystemer. 

Da kommunerne har forskellige økonomisystemer, og da der ønskes en reducering i antallet 
af snitflader, stilles der jf. underbilag 3.1.2, krav til snitflade til den fælles kommunale service 
platform, der håndterer den videre kommunikation med de kommunale økonomisystemer. 

Tabel 7: Krav – Kommunal økonomisnitflade 

ID Prioritet Krav System R/K/F 

23.  PK Bogføring som standard finans 

Løsningen skal sikre, at alle posteringer vedrørende nedestående 
bliver bogført i kommunernes økonomisystemer, som standard 
finans kladde, via den fælles kommunale Serviceplatform for 
økonomi, jf. krav til snitflade X04 i underbilag 3.1.2: 

1. Betalinger for sundhedskort 
2. Indgående clearing vedrørende vederlagsfri fysioterapi  

3. Udgående clearing vedrørende refusion af gruppe 2 
Sikrede. 

Adm + 
Selv 

K 
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3 Krav vedrørende processer 

Dette afsnit indeholder samtlige processer, der indgår i den kommunale opgavevaretagelse 
af lægevalg og kort m.m. Processerne skitserer, hvordan de forskellige opgaver fremover 
ønskes varetaget.  

Hver proces er i det følgende beskrevet og kravstillet under følgende overskrifter: 

Overskrift Indhold 

(Procesnavn) Her gives en introduktion til baggrunden for processen. 

Procesdiagra
m 

Her vises et diagram over processen. Alle diagrammer findes endvidere i PDF i 
appendiks 3.1.1-200 Kommunale procesdiagrammer.  

Processerne er diagrammerede iht. appendiks 3.1.1-29. Ift. aktiviteterne er det 
særligt angivet med farver og symboler, hvorvidt aktiviteten foregår i 
Administrationssystemet, i selvbetjening eller eksternt for Praksys.dk samt om det 
skal foregå automatisk eller være en systemunderstøttet brugeraktivitet. 

Formål, input 
og output 

Her er de overordnede rammer for processerne beskrevet.  

Proces-
beskrivelse 

Her er hver aktivitet i procesdiagrammerne uddybet med yderligere beskrivelse. 

Krav Her er de procesrelaterede krav listet. Ved hver af de procesrelaterede krav, er der 
en reference til processen som helhed eller til en konkret aktivitet, som kravet er 
relateret til.  

3.1 Oprettelse og opdatering af Sikret 

De fleste Sikrede oprettes i Praksys.dk via de daglige CPR-hændelser, der modtages fra 
CPR. Der vil dog være en række tilfælde, hvor den Sikrede enten ikke findes i CPR-registret, 
eller hvor der er behov for at få oplysninger fra CPR før de automatisk leveres dagligt. Det vil 
fx være tilfældet i følgende situationer: 

 Person arbejder i Danmark, men har ikke CPR-nummer. 

 Person bor eller arbejder ikke i Danmark, og har ikke CPR-nummer, men er 
medforsikret hos et familiemedlem. 

 Person indrejser i Danmark og bliver registreret i CPR, men skal samtidig have tildelt 
en læge. 

 Sikret flytter, og flytning registreres af en kommune direkte i CPR, og tildeling af læge 
skal ske pba. ny adresse.  

 
De CPR-hændelser, som Praksys.dk modtager dagligt, er hændelser der er trådt i kraft i 
CPR. Der modtages således ikke oplysninger om fremtidige hændelser, som fx fremtidige 
flytninger og navneskift.  

Sikrede oprettes i Praksys.dk med en række stamoplysninger om navn, adresse m.m., jf. 
forretningsobjektet Person og Sikret.  

En delmængde af attributterne til forretningsobjektet Sikret, er særligt relevante for 
diplomater, studerende fra udlandet samt, fx au-pairs og ulønnede praktikanter under 1 år, 
idet de har ret til at gå til lægen i Danmark under deres ophold, mens de forbliver socialt 
sikret i deres hjemland, hvorfor regninger for lægebesøg skal sendes dertil.  
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Ved indrejse bliver disse Personer registreret i Praksys.dk, men for at sikre, at regninger 
sendes til det rigtige land, skal en række oplysninger registreres, herunder socialt sikret land, 
forsikringsinstitution og forsikringsnummer jf. forretningsobjektet Sikret.  

Refusion af sygehjælpsudgifter mellem staterne kommer kun på tale i det omfang, der ikke er 
indgået gensidige aftaler om, at der gives afkald på refusion. Behandlingsudgifter for Sikrede 
fra lande, som Danmark således ikke har aftale med, skal regionerne/kommunerne 
indberette til Ministeriet for sundhed og forebyggelse i et særligt it-system, E125-systemet. 
Ministeriet opkræver derefter behandlingsudgifterne i udlandet.2 

E125-systemet, der også anvendes til refusion for udgifter ifm. behandling af turister, 
forventes erstattet af EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) inden for 5 
år.  

Hele processen omkring refusion fra andre lande skal ikke understøttes af Praksys.dk. 
Praksys.dk skal dog gøre det muligt, at registrere relevante oplysninger om social sikring 
samt udtrække data om Personer sikret i et andet land, jf. krav i dette afsnit, til brug for 
indrapportering i E125-systemet.  

3.1.1 Procesdiagram 

 

 

 

 

                                                
 
2
 http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Publikationer/Vejledning_om_EF-regler/Kapitel%2010.aspx  
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3.1.2 Formål, input og output 

Formål At oprette Sikrede og opdatere oplysninger ifm. ændringer.  

Primære output Opdaterede Sikrede-oplysninger  

Starter processen Henvendelse til kommune eller Hændelse fra CPR eller andet 
system.  

Slutter processen Ny Sikret er oprettet eller oplysninger om eksisterende Sikret er 
opdaterede. 

Hyppighed/frekvens Ved henvendelser/Hændelser 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

Aktører Ansvarlig enhed: Kommune 
Udførende roller: Sagsbehandler/Borgerservicemedarbejder 
                            /Sikret 
Øvrige roller: 

3.1.3 Procesbeskrivelse 

Id Aktiviteter 

1.1  Kontroller om Person er registreret i forvejen 

Det kontrolleres af en bruger om Personen findes i Praksys.dk i forvejen ved fx at 
søge på navnet eller fødselsdatoen.  

Findes Personen i forvejen i Praksys.dk afsluttes processen.  

1.2  Foretag sagsbehandling 

En sagsbehandler vurderer, hvorvidt Personen er Sikret (dansk Sikret eller social 
sikret i et andet EU-land). Er Personen ikke berettiget til danske sundhedsydelser, 
oprettes Personen ikke.   

1.3  Indtast oplysninger 

Findes Personen ikke i Praksys.dk i forvejen og har Personen ikke et CPR-nummer, 
indtastes en række personoplysninger jf. forretningsobjekterne Person og Sikret.  

1.4  Tildel erstatnings-CPR-nummer 

Praksys.dk rekvirerer et erstatnings-CPR-nummer jf. snitflade X07 i underbilag 
3.1.2.  

1.5  Indtast CPR og hent oplysninger 

Hvis Personen ikke findes i Praksys.dk i forvejen, men har et CPR-nummer, vil dette 
ofte skyldes en indrejse, som Praksys.dk endnu ikke har fået oplysninger om 
gennem de daglige CPR-hændelser, der modtages fra CPR.  

I dette tilfælde indtastes Personens CPR-nummer, og de nyeste oplysninger fra 
CPR hentes direkte. 

Funktionen vil også kunne anvendes ifm. lægevalg til folk, der får registreret 
flytninger til eller inden for kommunen direkte i CPR med kommunens hjælp, såfremt 
flyttedatoen er dags dato eller før. Dette vil dog forventeligt ske i mindre omfang, da 
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de fleste flytninger sker gennem selvbetjening (uden eller med hjælp fra 
borgerservicemedarbejder) eller via en sagsbehandlerassisteret flytning i 
flytteløsningen.  

Da fremtidige Hændelser ikke modtages fra CPR, vil der ikke kunne laves online 
opslag med det formål at få informationer om fremtidige flytninger. 

1.6  Kontroller Personnummer 

Der modtages dagligt CPR-hændelser med oplysninger om alle ændringer til CPR-
registret.  

Derudover kan der komme Hændelser fra andre systemer, fx fra Kriminalforsorgen 
eller Forsvaret. 

Ved modtagelse af CPR-hændelserne eller andre Hændelser kontrolleres det, 
hvorvidt Personen findes i Praksys.dk i forvejen.  

1.7  Opret Sikret 

Efter de nyeste CPR-oplysninger er indhentet, Personens oplysninger er blevet 
registreret eller en CPR-hændelse giver anledning til en ny Sikret, opretter 
Praksys.dk den Sikrede, og brugeren kan efterfølgende gennemføre valg for den 
Sikrede jf. øvrige processer.  

Såfremt en bruger har indtastet oplysninger, validerer Praksys.dk disse.  

1.8  Opdater oplysninger 

Kommer der en CPR-hændelse eller anden Hændelse på en Sikret, som findes i 
Praksys.dk i forvejen, opdateres de relevante oplysninger.  

1.9  Vurder konsekvenser 

Praksys.dk vurderer de indkomne Hændelser, og gennemfører konsekvenser iht. en 
række forretningsregler. I appendiks 3.1.1-202, Regelfamilier, fremgår et udkast til 
konsekvenser af nogle af de oftest forekommende Hændelser, herunder CPR-
hændelser.  

Følgende overordnede konsekvenser angives: 

 Gruppeskift 

 Ændring i ret til kort 

 Bestilling af sundhedskort 

 Annullering af kortbestilling 

 Ingen konsekvenser. 

1.10  Ret oplysninger 

Er der nye oplysninger om en Sikret, som ikke automatisk opdateres pba. 
Hændelser fra CPR (fx fordi den Sikrede ikke har et CPR-nummer eller fordi 
oplysningerne ikke er registrerede i CPR), registreres/ændres oplysningerne.  

Selvom der ændres oplysninger, der fx står på et Særligt sundhedskort, skal der 
ikke automatisk udstedes et nyt kort.  

Herunder hører også registrering af socialt sikret land, såfremt dette er relevant.  
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3.1.4 Krav 

Tabel 8: Krav – Oprettelse og opdatering af Sikret 

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

24.  MK Oprettelse og opdatering af Sikret 

Leverancen skal medføre, at Kunden har 
systemunderstøttelse til oprettelse og opdatering af Sikret. 

1 Adm + 
Selv 

K 

25.  PK Procesunderstøttelse af Oprettelse og opdatering af 
Sikret 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den 

diagrammerede proces for Oprettelse og opdatering af Sikret, 

således som den er modelleret i appendiks 3.1.1-200 og 

belyst i procesbeskrivelsen i afsnit 3.1.3.  

2 Adm + 
Selv 

K 

26.  PK Oprettelse af Sikret 

En Person skal kunne oprettes i Praksys.dk med oplysninger 
jf. forretningsobjekterne Person og Sikret, uafhængigt af om 
de har et CPR-nummer.  

Begrundelse 

Der kan forekomme Personer, der ikke er oprettet i CPR-
registret, men som er Sikrede, og dermed har ret til at 
modtage danske sundhedsydelser. 

Dette kan fx være tilfældet, hvis den pågældende arbejder i 
Danmark, men bor i et naboland. 

1.7 Adm K 

27.  PK Registrering af relationer mellem Sikrede 

Det skal være muligt at registrere relationer mellem Sikrede jf. 
beskrivelse under forretningsobjektet Sikret.  

Dette skal både kunne ske pba. CPR-data der modtages og 
via registrering af en sagsbehandler.  

Begrundelse 

Oplysninger om relationer anvendes til automatisering af 
processer pba. en række forretningsregler. 

1.8 
og 
1.9 

Adm K 

28.  PK Tildeling af erstatnings-CPR-nummer 

Praksys.dk skal kunne rekvirere et erstatnings-CPR-nummer 
fra eCPR jf. krav til snitflade i underbilag 3.1.2 

Grænsegængere, der arbejder i Danmark. identificeres dog 
med et Kildeskattenummer. 

Begrundelse 

Det ønskes entydigt at kunne identificere personer uden CPR-
nummer. 

1.4 Adm K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

29.  PK Skift af personnummer 

Praksys.dk skal sikre, at en Sikret entydigt kan identificeres, 
selvom den Sikrede skifter personnummer i følgende tilfælde: 

 Person med CPR-nummer får nyt CPR-nummer. 

 Person med erstatnings-CPR-nummer eller 
kildeskattenummer får CPR-nummer 

 Person med erstatnings-CPR-nummer får nyt 
erstatnings-CPR-nummer. 

 
Det kunne fx gøres ved at oprette en Sikret med et person-id 
jf. forretningsobjektet Person, der er et entydigt id for en 
person.  

Begrundelse 

Det skal gøre det muligt at identificere Personer og have den 
fulde historik på en Sikret, herunder også historik på 
Personnummer. 

1 Adm K 

30.  PK Gamle og nye personnumre 

Det skal være muligt at søge på både gamle og nye 
personnumre på en Sikret.  

Begrundelse 

Der er en del kort i omløb med de eksisterende personnumre 
(både SSK og EU), og efter en overgang til en evt. ny type 
Personnumre, skal det stadig være muligt at se historikken. 

1 Adm K 

31.  PK Entydigt erstatnings-CPR-nummer 

Et erstatnings-CPR-nummer skal ikke kunne genbruges, og 
en person skal altid have det samme erstatnings-CPR-
nummer i Praksys.dk, herunder også på tværs af 
myndigheder. 

Det samme erstatnings-CPR-nummer skal således både 
kunne bruges ifm. bestilling af EU-kort og Særlige 
Sundhedskort.  

Begrundelse 

En Person skal fx ikke have forskellige erstatnings-CPR-
numre i forskellige kommuner. 

1.4 Adm K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

32.  PK Online CPR-opslag 

Det skal være muligt at foretage et online opslag i CPR, jf. 
krav til snitflade X01 i underbilag 3.1.2. 

Brug af denne funktionalitet skal være et bevidst valg i de 
tilfælde, hvor en bruger er bekendt med, at der eksisterer nye 
CPR-oplysninger, som Praksys.dk ikke har modtaget endnu.  

Det kunne fx gøres ved, at gøre brugeren opmærksom herpå 
med en kort forklarende tekst.  

Begrundelse 

Ved indrejse oprettes en Sikret i CPR, men oplysningerne 
modtages først dagen efter i Praksys.dk. 

Online opslag i CPR skal ikke kunne lade sig gøre ved en fejl, 
da hvert opslag koster penge. 

1.5 Adm K 

33.  PK Logning af online CPR-opslag 

Praksys.dk skal registrere alle online CPR-opslag på 
myndighedsniveau, og der skal kunne fås en oversigt over alle 
opslag fordelt på myndigheder for en brugerdefineret periode. 

Begrundelse 

Dette skal gøre det muligt ifm. afregning, at fordele 
omkostningen ved CPR-opslag på dem der har anvendt 
funktionaliteten. 

1.5 Adm K 

34.  MK CPR-hændelser 

Data om den Sikrede, jf. forretningsobjekterne Person og 
Sikret, skal opdateres ifm. alle CPR-hændelser, både ifm. 
daglige kørsler jf. underbilag 3.1.2 og online opslag jf. krav 32.  

Begrundelse 

Sagsbehandleren skal have de nyeste oplysninger om en 
Sikret til rådighed, så der kan træffes de rigtige afgørelser.  

1.8 Adm K 

35.  PK Ændring af sikringsgruppe pba. Hændelse 

Sikringsgruppe skal kunne ændres pba. en Hændelse, der 
ikke er fra CPR, herunder Hændelser der registreres via 
indlæsning fra fil, jf. krav til snitfladen K05 i underbilag 3.1.2 
og forretningsreglerne.  

Begrundelse 

Ikke alle oplysninger om en Sikret, der giver anledning til 
sikringsgruppeskift, kommer via en CPR-hændelse i dag. 

1.8 Adm K 

36.  PK Redigering af udlandsadresse 

Det skal være muligt at redigere i udlandsadresser, også 
såfremt de er hentet fra CPR.  

Begrundelse 

CPR's udlandsadresse er ikke altid korrekt. 

1.5 Adm K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

37.  PK Oprettelse af et medforsikret familiemedlem uden CPR-
nummer 

Det skal være muligt at oprette en Person som medforsikret 
familiemedlem til en Sikret ved at registrere relationen til den 
Sikrede. 

Har familiemedlemmet ikke CPR-nummer, skal Personen 
oprettes med et erstatnings-CPR-nummer jf. krav 28. 

Begrundelse 

Visse Personer har ret til et EU-kort fra Danmark, såfremt de 
har et familiemedlem, der er dansk Sikret, og det skal sikres, 
at disse Personer kan selvstændigt identificeres. 

1.7 
og 
1.4 

Adm K 

38.  PK Registrering af blanketter 

Det skal være muligt at registrere, evt. ved afkrydsning, hvilke 
blanketter der foreligger som dokumentation for, at en Person 
er social sikret i et andet land, samt gyldigheden (startdato og 
slutdato) af forsikringen.  

Nedenfor er de nuværende og fremtidige blanketter, der skal 
kunne registreres i Praksys.dk fra starten listet. Det skal her 
fremhæves, at der ikke er tale om registrering af de 
informationer der fremgår af blanketten eller selve blanketten, 
men registrering af, at der foreligger en blanket jf. 
nedenstående typer:  

Nuværende blanketter:  

 E106 (Attest for ret til naturalydelser for personer, der 
er bosat i et andet land end det kompetente land) 

 E109 (Attest med henblik på registrering af forsikredes 
familiemedlemmer samt førelse af fortegnelser) 

 E121 (Attest for registrering af pensionsmodtagere og 
deres familiemedlemmer samt førelse af fortegnelser) 

 Nye blanketter: 

 S1 (Registrering med henblik på 
sygesikringsdækning) 

 S2 (Ret til planlagt behandling) 

 S3 (Lægebehandling af tidligere grænsearbejdere i 
det tidligere arbejdsland) 

 
Selve blanketten arkiveres af en sagsbehandler i et ESDH-
system, der ikke skal integreres til.  

Begrundelse 

Anvendes ifm. sagsbehandling. 

1.3 Adm K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

39.  K Valg af forsikringsoplysninger fra liste 

Både social sikret land, forsikringsinstitutionsnavn og nummer, 
skal kunne vælges fra lister. 

Indholdet af disse lister vedligeholdes med data hentet fra 
Europa Kommissionens hjemmeside jf. snitflade X09, 
underbilag 3.1.2.    

Begrundelse 

Dette skal sikre høj datakvalitet pga. en reduceret risiko for at 
skrive forkert. 

1.3 Adm K 

40.  K Søgning på Personer der er socialt sikret i et andet land 

Det skal være muligt at fremsøge alle Personer, der er 
registreret som socialt sikret i et andet land.  

Begrundelse 

Søgningen kan anvendes som baggrund for refusionkrav om 
andre kommunale ydelser til andre lande i E125-systemet.  

1 Adm K 

3.2 Sikringsgruppevalg 

I Danmark opereres med følgende sygesikringsgrupper: 

Sygesikringsgruppe  

Gruppe 0 Personer uden CPR-nummer 

Gruppe 1 Personer der er tilmeldt en bestemt praktiserende læge. 

Gruppe 2 Personer der ikke er tilmeldt en bestemt praktiserende læge. 

Gruppe 4 Personer der er optaget i anstalter og arresthuse under 
kriminalforsorgen (hvilende Sikrede). 

Gruppe 5 Personer der er indkaldt til værnepligtstjeneste (hvilende Sikrede). 

Gruppe 6 Personer der er institutionsanbragte. 

Gruppe 7 Personer der er udvandrede (herunder også personer med særligt 
sundhedskort). 

Gruppe 8 Personer uden fast adresse eller hvor cpr er omnummereret. 

Gruppe 9 Personer der er afdøde. 

 

Gruppeskift medfører ikke nødvendigvis et behov for lægevalg, men vil gøre det i de tilfælde, 
hvor der skiftes til gruppe 1, hvorfor de to processer hænger tæt sammen, og ofte vil 
gennemføres i én arbejdsgang.    

Gruppeskift mellem gruppe 1 og gruppe 2 kan gennemføres af en Sikret i 
Borgerselvbetjening eller af en sagsbehandler/borgerservicemedarbejder i 
Administrationssystemet, mens gruppeskift mellem øvrige grupper sker pba. CPR-hændelser 
eller andre Hændelser. 
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3.2.1 Procesdiagram 

 

3.2.2 Formål, input og output 

Formål Formålet med processen er, at ændre den Sikredes 
sikringsgruppe. 

Primære output Sikret har fået skiftet gruppe. 

Starter processen En Sikrets ønske om gruppeskift eller udefrakommende Hændelse  

Slutter processen Sikret har fået skiftet gruppe. 

Hyppighed/frekvens På forespørgsel fra Sikret 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

Aktører Ansvarlig enhed: Kommune 
Udførende roller: Sagsbehandler/Borgerservicemedarbejder 
                            /Sikret/Praksys.dk 
Øvrige roller: 

3.2.3 Procesbeskrivelse 

Id Aktiviteter 

2.1  Kontroller ret til gruppeskift 

Praksys.dk kontrollerer iht. forretningsreglerne, om Sikrede har ret til at skifte 
sikringsgruppe.  

Hvis den Sikrede ikke har ret til at skifte gruppe, informeres den Sikrede eller 
sagsbehandleren afhængigt af, hvem der gennemfører processen.   

2.2  Angiv oplysninger 

Der angives en dato for, hvornår gruppeskiftet skal træde i kraft. 

For sagsbehandlere kan der angives, hvilken sikringsgruppe, som der ønskes skiftet 
til, mens den Sikredes valg af sikringsgruppe er givet på forhånd, som den anden 
gruppe (1 eller 2), end den de allerede er i.  

2. Sikringsgruppevalg  (Appendiks 3.1.1-200)
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Gruppeskift træder i kraft tidligst 14 dage efter meddelelse om gruppeskift er 
modtaget fra den Sikrede. I praksis gøres det 14 dage efter betaling for gruppeskiftet 
er modtaget. 

Hvis der ønskes gruppeskift til gruppe 2, så afsluttes processen her, og processen 
’Bestilling og behandling af kort’ igangsættes.  

Såfremt der skiftes til gruppe 1, fortsætter processen med et lægevalg.  

2.3  Stop fremtidige hændelser 

Skiftes der til gruppe 0, 4, 5, 7, 8 eller 9, stoppes alle fremtidige hændelser, 
herunder fx udstedelse af kort.  

2.4  Opret Opgave 

Gruppe 6-Sikrede er institutionsanbragte, og disse Personer kan enten være 
tilknyttet en læge ligesom gruppe 1-Sikrede eller anvende en evt. læge, der er ansat 
på institutionen.  

Skift til gruppe 6 vil, såfremt der sker automatisk skift pba. en Hændelse, skulle 
oprette en Opgave for at de forskellige situationer kan håndteres af en 
sagsbehandler.  

3.2.4 Krav 

Tabel 9: Krav – Sikringsgruppevalg  

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

41.  MK Sikringsgruppevalg 

Leverancen skal medføre, at Kunden har systemunderstøttelse 
til Sikringsgruppevalg. 

2 Adm + 
Selv 

K 

42.  PK Procesunderstøttelse af Sikringsgruppevalg 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den 
diagrammerede proces for Sikringsgruppevalg, således som 
den er modelleret i appendiks 3.1.1-200 og belyst i 
procesbeskrivelsen i afsnit 3.2.3.  

2 Adm + 
Selv 

K 

43.  PK Kontrol af ret til gruppeskift 

Praksys.dk skal kontrollere sikredes ret til at skifte 
sikringsgruppe pba. forretningsreglerne, og give information til 
brugeren om evt. manglende rettigheder.    

Begrundelse 

Der er i lovgivning fx afgivet regler for, hvor ofte man kan skifte 
sikringsgruppe. 

2.1 Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

44.  PK Begrænsning på mulige gruppeskift 

Det skal være muligt at sætte begrænsninger på, hvilke 
grupper der kan skiftes til og fra pba. brugerrettigheder.  

Begrundelse 

I selvbetjening skal det fx kun være muligt at skifte mellem 
gruppe 1 og 2, mens en sagsbehandler kan have behov for at 
skifte til/fra øvrige grupper. 

Der kan dog også være grupper, som enhver sagsbehandler 
heller ikke skal kunne skifte til og fra. 

2.2 Adm + 
Selv 

K 

3.3 Lægevalg 

Lægevalg er den primære proces inden for området lægevalg og kort, da denne proces skal 
sikre, at Sikrede i sikringsgruppe 1 er tilknyttet en læge. 

Lægevalg er derfor også et område, hvor der har eksisteret en selvbetjeningsløsning i et 
stykke tid, dog er der fortsat ønsker til videre udvikling af selvbetjeningsmulighederne på 
området.  

Således har KL’s program Effektiv Digital Selvbetjening (EDS) lavet såkaldte to be-analyser 
for de 10 kommunale opgaveområder, herunder valg af læge, der indgår i anden bølge af 
obligatorisk digital selvbetjening.3 EDS-programmets arbejde på lægevalgsområdet, har givet 
inspiration til kravene til processen for lægevalg i Praksys.dk.  

Alle Sikrede i sikringsgruppe 1 skal være tilknyttet en almen praktiserende læge, og der 
findes en række regler i ’Overenskomsten om almen lægegerning’, der foreskriver, hvilke 
læger en Sikret kan vælge.  

Valg af læge sker, hvor en Sikret har behov for eller ønske om lægeskift. Det sker typisk i 
forbindelse med: 

 flytning 

 utilfredshed med nuværende læge 

 nuværende læges praksis ophører/ændres 

 Sikrede fylder 15 år og ønsker anden læge end familielægen 

 skift fra sikringsgruppe 2 til sikringsgruppe 1 

 hjemkomst fra udrejse/værnepligt/højskoleophold. 
 

Den elektroniske registrering af flytninger gennemføres enten af en kommunal 
sagsbehandler i CPR eller i en flytteløsning – eller af den Sikrede selv i en 
selvbetjeningsløsning til flytninger. Ingen af disse løsninger er omfattet af Praksys.dk.  

Flytteselvbetjening giver mulighed for gennemførelse af lægevalg i tilknytning til en flytning, 
og oplysninger herfra registreres således i praksys.dk via snitfladerne F01, F02 og F03, jf. 
underbilag 3.1.2.   

                                                
 
3
 http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/Den-

falleskommunale-digitaliseringsstrategi/handlingsplan/12-Effektiv-digital-selvbetjening/Bolge-
2/Brugerrejse/Valg-af-lage/  

http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi/handlingsplan/12-Effektiv-digital-selvbetjening/Bolge-2/Brugerrejse/Valg-af-lage/
http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi/handlingsplan/12-Effektiv-digital-selvbetjening/Bolge-2/Brugerrejse/Valg-af-lage/
http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi/handlingsplan/12-Effektiv-digital-selvbetjening/Bolge-2/Brugerrejse/Valg-af-lage/
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Hvis en flytning gennemføres af kommunen direkte i CPR, vil kommunen eller den Sikrede 
derimod skulle anvende Praksys.dk til at foretage et lægevalg, og der er derfor et behov for 
at kunne tildele læge til en Sikret, der er flyttet/flytter, men hvor den nye adresse endnu ikke 
er registreret i Praksys.dk.  

Ligeledes kan der være særlige tilfælde, hvor en kommune har behov for at tildele en læge til 
en Sikret fra en anden kommune.  

3.3.1 Procesdiagram 

 

3.3.2 Formål, input og output 

Formål Formålet med processen er, at ændre den Sikredes læge, i det 
omfang det er muligt. 

Primære output Sikrede har fået skiftet læge eller der ønskes dispensation.  

Starter processen Sikrede er logget på en selvbetjeningsløsning, har henvendt sig 
hos kommunen eller mangler lægevalg som følge af Hændelser.  

Slutter processen Sikrede har fået skiftet læge eller ønsker at søge om dispensation. 

Hyppighed/frekvens På forespørgsel fra Sikret samt ved visse gruppeskift 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

Aktører Ansvarlig enhed: Kommune 
Udførende roller: Sagsbehandler/Borgerservicemedarbejder/Sikret 
Øvrige roller: 

3.3.3 Procesbeskrivelse 

Id Aktiviteter 

3.1  Kontroller ret til lægevalg 

Praksys.dk kontrollerer iht. forretningsreglerne, om Sikrede har ret til at skifte læge.  

3. Lægevalg  (Appendiks 3.1.1-200)
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Hvis den Sikrede ikke har ret til at skifte læge, informeres den Sikrede eller 
sagsbehandleren herom afhængigt af, hvem der gennemfører processen.   

3.2  Vælg hvem lægevalget vedrører 

Såfremt den Sikrede har relationer, som gør det muligt at vælge læge for andre end 
sig selv, gives der mulighed for at vælge/fravælge øvrige Sikrede, som lægevalget 
vedrører, fx:  

 Sig selv 

 Følgeskabsbørn 

 Plejebørn 

 Øvrige personer (hvis fuldmagt). 
 

Afhængigt af valg/fravalg, kan det betyde at følgeskab ændres, og den Sikrede 
informeres herom inden valget accepteres.  

Hvis lægevalget fx kun foretages for et følgeskabsbarn (og ikke følgeskabspersonen), 
ændres følgeskabet således, at barnet er ”uden følgeskab”, idet følgeskabsperson og 
følgeskabsbarn ikke længere vil have samme læge. Når et barn er ”uden følgeskab”, 
vil det kun være muligt for bopælsforældre at foretage valg på barnets vegne.  

3.3  Angiv oplysninger 

Der angives en årsag til lægevalget, og en dato for hvornår lægevalget skal træde i 
kraft.   

Gennemføres lægevalget af en kommunal bruger, er årsagen til lægevalget flytning, 
og er der ikke er registreret en flytning pba. en hændelse fra flytteselvbetjening eller 
CPR, har brugeren mulighed for at indtaste ny adresse, så Praksys.dk kan foretage 
afstandsberegning. 

3.4  Vælg lægevalgsmetode 

Det vælges, hvordan lægen skal findes: 

 Læge skal findes automatisk af Praksys.dk 

 Læge skal findes på personlig lægevalgsliste – læger i nærheden 

 Læge skal findes på personlig lægevalgsliste – læger i andre områder 

 Sagsbehandler tildeler læge administrativt. 

3.5  Vælg læge automatisk 

Praksys.dk vælger automatisk læge ud fra en række kriterier iht. forretningsreglerne.  

3.6  Vælg læge fra personlig lægevalgsliste – læger i nærheden 

Der fremkommer en lægevalgsliste tilpasset den Sikrede, hvorfra læger inden for 
afstandsgrænsen kan vælges iht. forretningsreglerne.  

3.7  Vælg læge fra personlig lægevalgsliste – læger i andre områder 

Der fremkommer en lægevalgsliste over alle læger inden for et område valgt af 
brugeren. Ønskes en af disse læger, skal der enten søges om dispensation eller 
frasiges retten til sygebesøg.  

3.8  Tildel læge administrativt 

Er der indgået særaftale, kan en Myndighed vælge at tildele en læge, som ikke er 
valgbar iht. forretningsreglerne.  
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3.9  Vælg journaloverdragelse, evt. frasigelse og midlertidigt bevis 

Pba. den valgte læge, vælger den Sikrede om journalen ønskes overdraget til den 
nye læge eller ej. Efter afslutning af processen, kommunikeres dette valg videre og 
indgår i processen ’Journaloverdragelse’. 

Det vælges, såfremt lægen er uden for afstandsgrænsen, hvorvidt der ønskes en 
frasigelse af retten til sygebesøg.  

Derudover vælges det, hvorvidt der ønskes udstedt et midlertidigt bevis. 

3.10  Verificer lægens valgbarhed 

Praksys.dk verificere lægens valgbarhed ift. om der skal søges om dispensation. 
Kræves der dispensation, kan den Sikrede vælge at ansøge om dette eller vælge en 
anden læge fra en lægevalgsliste.  

3.11  Accepter valg af læge 

Såfremt lægen af valgbar og der dermed ikke kræves dispensation, kan brugeren 
acceptere valget af lægen. 

Såfremt der skal søges om dispensation, kan Sikrede vælge at sende en 
dispensationsansøgning jf. processen ’Manglende lægevalg og dispensation’. 

3.12  Registrer lægevalg 

Lægevalg fra Praksys.dk eller fra en flytteløsning registreres, og såfremt lægevalget 
har andre årsager end flytning igangsættes processerne ’Journaloverdragelse’ og 
’Bestilling og behandling af kort’. 

Ved flytning gennemført i flytteselvbetjeningsløsning, registreres flytningen (den nye 
adresse) også.  

3.13  Afvent flyttehændelse 

Skyldes lægevalget en flytning, afventes flyttehændelse fra CPR, inden processerne 
’Journaloverdragelse’ og ’Bestilling og behandling af kort’ igangsættes.  

3.3.4 Krav – Lægevalg 

Tabel 10: Krav – Lægevalg  

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

45.  MK Lægevalg 

Leverancen skal medføre, at Kunden har systemunderstøttelse 
til Lægevalg. 

3 Adm + 
Selv 

K 

46.  PK Procesunderstøttelse af Lægevalg 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den 
diagrammerede proces for Lægevalg, således som den er 
modelleret i appendiks 3.1.1-200 og belyst i procesbeskrivelsen 
i afsnit 3.3.3.  

3 Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

47.  PK Automatisk angivelse af årsag 

Praksys.dk skal automatisk angive den formodede årsag til 
lægevalget pba. Hændelser registreret på den Sikrede.  

Praksys.dk vil fx allerede være bekendt med, om der er 
gennemført en flytning i flytteselvbetjening, om der er udsendt 
lægevalgsbrev pga. en Yder ophører eller om den Sikrede er 
fyldt 15 år.  

Det skal dog være muligt at ændre den forud udfyldte årsag.  

Hvis der foreligger flere Hændelser på en Sikret, skal den årsag 
angives, der knytter sig til den seneste Hændelse ift. 
registreringsdatoen.  

Begrundelse 

På denne måde behøver den Sikrede ikke tage stilling til 
årsagen til lægevalget. 

3.3 Adm + 
Selv 

K 

48.  PK Tildeling af læge til Sikret fra anden kommune 

Der skal kunne gennemføres et lægevalg for en Sikret i en 
anden kommune 

Processen skal foregå på samme måde som ved tildeling af 
læge til Sikrede inden for kommunen, men ved fremsøgning af 
den Sikrede, skal det tydeligt fremgå, at der foretages tildeling 
af læge til en Sikret fra en anden kommune.  

Dette kan fx håndteres med en information til brugeren eller ved 
adskilte funktioner.    

Begrundelse 

Dette vil der ofte være behov for ifm. flytninger til en kommune, 
hvor flytningen endnu ikke er registreret i Praksys.dk, og hvor 
den pågældende kommune derfor ikke har ret til at se 
oplysninger om den Sikrede.  

Praksys.dk skal så vidt muligt forhindre, at en bruger ved en fejl 
kommer til at tildele læge til Sikrede fra andre kommuner. 

3 Adm K 

49.  PK Tildeling af læge når ny adresse ikke kendes 

Der skal kunne tildeles læge til Sikrede (både inden for og uden 
for kommunen) ifm. en flytning, selvom flytningen endnu ikke er 
modtaget som Hændelse i praksys.dk, og den nye adresse 
dermed ikke er registreret.  

Dette kan fx gøres ved, at bede bruger om at indtaste ny 
adresse, som så skal valideres mod CPR.  

Den indtastede adresse skal kun benyttes til at finde en læge 
inden for afstandsgrænsen, og skal således ikke gemmes i 
Praksys.dk. 

Begrundelse 

Foretages en flytning af en sagsbehandler direkte i CPR, er den 
nye adresse ikke kendt i Praksys.dk, hvis der skal foretages 
lægevalg samtidig. 

3.3 Adm K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

50.  PK Tildeling af læge til børn med følgeskab 

Det skal fremgå, hvilke børn der flytter læge pga. af følgeskab. 

3.2 Adm + 
Selv 

K 

51.  PK Valg af læge for relationer 

Det skal ifm. et lægevalg være muligt at vælge/fravælge, hvem 
lægevalget vedrører, herunder: 

 Sig selv 

 Børn med følgeskab 

 Plejebørn med følgeskab 

 Øvrig familie (hvis fuldmagt) – kun ifm. Selvbetjening. 
 

Begrundelse 

Der kan være behov for at skifte læge uden at følgeskabsbørn 
følger med eller alene at skifte læge for et barn. 

3.2 Adm + 
Selv 

K 

52.  PK Konsekvenser af lægevalg for relationer 

Foretages der til- og/eller fravalg af hvem lægevalget vedrører, 
skal konsekvenser for følgeskab klart fremgå inden valget 
eksekveres.  

Begrundelse 

Iht. forretningsreglerne, kan til- og/eller fravalg medføre ændring 
af følgeskab. 

3.2 Adm + 
Selv 

K 

53.  PK Automatisk valg af læge 

Praksys.dk skal automatisk kunne finde en læge til en Sikret ud 
fra følgende kriterium: 

 Lægen skal være valgbar jf. forretningsregler, og der 
kræves ikke dispensation.  

 

Samt følgende kriterier, som evt. skal tilpasses i 

afklaringsfasen: 

 Hvorvidt Sikret ønsker et lægehus med flere tilknyttede 
læger, med mindst én læge af et bestemt køn og/eller 
handicapvenlige adgangsforhold.  

 Er der flere mulige læger iht. ovenstående punkter, skal 
den læge vælges, der har den laveste procentmæssige 
antal Sikrede ift. lukkegrænsen.  

 
Begrundelse 

Såfremt den Sikrede ikke har ønsker til en bestemt læge, skal 
den Sikrede eller sagsbehandlere ikke bruge unødig tid på at 
lede efter en læge, som opfylder de lovgivning- og 
overenskomstmæssige forhold. 

3.5 Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

54.  PK Afvent flyttehændelse 

Når årsagen til et lægevalg er flytning, skal udstedelsen af 
sundhedskort afvente flyttehændelsen fra CPR, uafhængigt af, 
om lægevalget oprettes direkte i Praksys.dk eller bestilles fra en 
selvbetjeningsflytteløsning.   

Begrundelse 

Hvis ikke flyttehændelsen afventes, vil den Sikrede få udstedt to 
sundhedskort med kort tids mellemrum: Ét med ny læge og 
gammel adresse og ét med ny læge og ny adresse. 

3.13 Adm + 
Selv 

K 

55.  PK Overskrivelse af tidligere valg 

En Sikret skal kunne foretage et nyt lægeskift, selvom der 
allerede er registreret et endnu ikke effektueret lægeskift på den 
Sikrede. Såfremt dette gøres, skal tidligere valg overskrives.  

3 Adm + 
Selv 

K 

3.3.5 Krav – Lægevalgslister 

I overenskomsten for almen lægegerning4, er der aftalt en række regler omkring adgangen til 
at kunne tilmeldes en læge. For at gøre det lettere for Sikrede og kommuner at overholde 
disse regler i valget af en læge, stilles der krav til personlige lægevalgslister, der tager højde 
for disse regler ift. den konkrete Sikrede, der skal vælge/tildeles en læge.  

Ifølge gældende regler, kan nogle læger frit vælges, mens andre kræver dispensation jf. 
afsnit 3.4. Derudover vil der findes læger, som en Sikret aldrig kan vælge, hvis lægen har 
lukket for tilgang pga. for mange Sikrede, og den Sikrede ikke i henhold til 
forretningsreglerne kan søge om dispensation.  

Derudover kan der være indgået særaftaler med nogle læger om en selektiv åbning for 
tilgang for tilflyttere og/eller omflyttere i særlige områder jf. underbilag 3.1.1 del 2.  

Lægevalgslister skal både kunne give en oversigt over læger, og mulighed for at se 
yderligere detaljer, hvis det ønskes.  

Jævnfør nedenstående, stilles der krav til følgende typer af lægevalgslister: 

 Personlig lægevalgsliste – læger i nærheden 

 Personlig lægevalgsliste – læger i andre områder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 
4
 http://okportal.dk/Default.aspx  

http://okportal.dk/Default.aspx
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Tabel 11: Krav – Lægevalgslister  

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

56.  PK Læger på personlige lægevalgslister 

Alle personlige lægevalgslister skal indeholde følgende læger: 

 Åbne for tilgang 

 Åbne for tilgang, men der er nærtstående 
Yderophør/lukning for tilgang, jf. krav 67 og 68. 

 Lukkede for tilgang, men Sikret kan vælge læge iht. 
Forretningsreglerne. 

 Lukkede for tilgang, men der er indgået særlig aftale 
om ”selektiv lukning” jf. underbilag 3.1.1 del 2. 

 Lukkede for tilgang, men åbner snart for tilgang, jf. krav 
67. 

 
Begrundelse 

Det skal være nemt og overskueligt for en bruger, at finde en 
læge, der er åben for tilgang og ligger inden for 
afstandsgrænsen. 

3.6 
og 
3.7 

Adm + 
Selv 

K 

57.  PK Personlig lægevalgsliste – læger i nærheden 

Der skal findes en personlig lægevalgsliste, der kun indeholder 
læger, der er inden for afstandsgrænsen jf. forretningsreglerne.  

Afstandsgrænsen kan i oversigten, af performancemæssige 
årsager, beregnes ift. fugleflugt og ikke ad offentlig vej.   

Begrundelse 

Den sikrede vil ofte ønske at finde en læge i nærheden af sin 
bopæl. 

3.6 Adm + 
Selv 

K 

58.  PK Personlig lægevalgsliste – læger i andre områder 

Der skal findes en lægevalgsliste, der ikke begrænses af 
afstandsgrænsen jf. forretningsreglerne, og som dannes med 
udgangspunkt i brugerens valg af geografisk område, fx 
postnummer eller kommune. 

Fra denne liste skal lægerne uden for afstandsgrænsen kun 
kunne vælges, såfremt den Sikrede søger om dispensation eller 
frasiger sig sygebesøg.  

3.7 Adm + 
Selv 

K 

59.  PK Visning af lægevalgslister 

Alle lægevalgslister skal have følgende visningsmuligheder: 

 Listevisning jf. krav 60 

 Kortvisning. 

3.6 
og 
3.7 

Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

60.  PK Listevisning 

Listevisninger skal indeholde følgende informationer om læger: 

 Oplysninger om Yder (jf. forretningsobjektet Yder og 
Lokation), herunder: 

o Ydernavn 
o Adresse 
o Åben/lukkestatus 
o Adgangsforhold 
o Toiletforhold 
o Telefonnummer 
o Hjemmeside. 

 
De nærmere detaljer aftales under afklarings- eller designfasen.  

Begrundelse 

De informationer der er nødvendige ifm. valg af læge skal være 
tilgængelige. 

3.6 
og 
3.7 

Adm + 
Selv 

K 

61.  PK Kortvisning 

Kortvisning af lægevalgslister skal leve op til følgende: 

 En læge skal afhængig af status kunne angives 
forskelligt grafisk, fx: 

o Åbne læger = Grønne 
o Åbne læger, der kræver dispensation = Gule 
o Åbne læger, men nærtstående ophør/lukning 

for tilgang = Gule 
o Lukkede læger, men åbner snart for tilgang = 

Røde 

 Ved mouse over/klik på en given læge, skal Sikrede 
kunne se de samme informationer, der fremgår af 
listevisning jf. krav 60, herunder også detaljer om Yder 
jf. krav 63. 

 Borgeren skal kunne vælge lægen direkte fra 
kortvisningen.   

3.6 
og 
3.7 

Adm + 
Selv 

K 

62.  PK Kortvisning af personlig lægevalgsliste – læger i nærheden 

Særligt for kortvisning af den personlige lægevalgsliste for 
læger i nærheden af den Sikrede gælder, at: 

 Sikredes adresse skal markeres og være centrum for 
visningen. 

 Afstandsgrænse i fugleflugt skal markeres ift. Sikredes 
adresse.  

 
Begrundelse 

En Sikret skal hurtigt kunne danne sig et overblik over læger i 
nærheden af egen bopæl. 

3.6 Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

63.  PK Detaljevisning 

Ved klik på en Yder i en lægevalgsliste (enten på listevisning 
eller kortvisning) skal der vises ydereligere detaljer om Yderen i 
tillæg til informationerne i listevisningen, herunder: 

 Beregnet afstand via offentlig vej mellem Sikrets 
adresse og Yders adresse jf. krav 70 

 Træffetider  

 Oplysninger om læger (sundhedspersoner) tilknyttet til 
Yder (jf. forretningsobjektet Sundhedsperson), 
herunder: 

o Navn  
o Køn 
o Alder 
o Anciennitet.  

 
Begrundelse 

Lægevalgslisterne skal først og fremmest give brugeren et 
overblik, og detaljer skal derfor ikke vises til at starte med. 

3.6 
og 
3.7 

Adm + 
Selv 

K 

64.  PK Filtrering af lægevalgslister 

Alle typer lægevalgslister (både listevisning og kortvisning) skal 
kunne filtreres på: 

 Handicapvenlig adgang 

 Køn på tilknyttede Sundhedspersoner. 

3.6 
og 
3.7 

Adm + 
Selv 

K 

65.  PK Filtrering af personlig lægevalgsliste – læger i andre 
områder 

Lægevalgslisten, både i oversigtsvisning og kortvisning, skal 
kunne filtreres på:  

 Region  

 Kommune  

 Bydel 

 Postnummer. 
 

Det skal endvidere være muligt at angive flere geografiske 
områder, fx flere kommuner fra en liste. 

3.7 Selv K 

66.  PK Sortering af listevisninger af lægevalgslister 

Lægevalgslister betragtes som Listevisninger, og skal dermed 
overholde krav til sortering og filtrering af sådanne jf. underbilag 
3.1.1 del 1.  

Lægevalgslisterne skal som udgangspunkt være sorterede 
efter:  

 Afstand mellem Sikredes bopæl og lægens adresse 
(fugleflugt) 

 Postnummer 

 Ydernavn. 
 

Begrundelse 

Det skal give brugeren et bedre overblik. 

3.6 
og 
3.7 

Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

67.  PK Markering af nærtstående ændring af åben/lukke-status 

Fremtidige åbninger eller lukninger for tilgang skal angives i 
lægevalgslister med angivelse af dato.  

Begrundelse 

Dette vil begrænse antallet af henvendelser til kommunerne. 

3.6 
og 
3.7 

 
 
 

Adm + 
Selv 

K 

68.  PK Markering af nærtstående ophør af Yder 

Fremtidige afgangsdatoer for en Yder som skyldes ophør, skal 
fremgå af lægevalgslister. 

Begrundelse 

Dette skal forhindre, at en Sikret ikke vælger en læge, der kort 
tid efter fx ophører. 

3.6 
og 
3.7 

Gen K 

69.  PK Tildeling af læge, der ikke fremgår af personlige 
lægevalgslister 

En sagsbehandler skal kunne vælge at tildele en læge, der ikke 
kan tildeles i overensstemmelse med forretningsreglerne. 

I sådanne tilfælde, skal brugeren informeres om, at 
forretningsreglerne omgås. 

Begrundelse 

Der kan være særlige forhold og særlige aftaler med 
Sikrede/Ydere, der giver et behov for at omgå 
forretningsreglerne. F.eks. i områder, hvor der forekommer 
lægemangel. 

3.8 Adm K 

70.  PK Afstandsberegning 

Praksys.dk skal kunne beregne afstanden mellem Sikrede og 
Yders adresse, med udgangspunkt i offentlige vej.  

Begrundelse 

Afstandsgrænsen jf. almen læge overenskomsten, måles ud fra 
den offentlige vej, og ikke fugleflugt eller andre veje. 

3.6 
og 
3.7 

Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

71.  PK Søgning i lægevalgslister 

Det skal være muligt at foretage søgninger i lægevalgslisten på 
følgende parametre i relation til en Yder eller en Yders Lokation: 

 Ydernummer 

 Ydernavn 

 Adresse 

 Speciale 

 Adgangsforhold. 
 

Samt på følgende parametre på læger (Sundhedspersoner) 
tilknyttet en Yder:  

 Navn 

 Køn 

 Aldersinterval. 
 

Begrundelse 

Der kan være behov for at søge efter en bestemt Yder eller 
læge. 

3.6 
og 
3.7 

Adm + 
Selv 

K 

3.4 Manglende lægevalg og dispensation 

Er en Sikret i sikringsgruppe 1, skal de som udgangspunkt altid være tilmeldt en læge. Der er 
dog situationer, hvor det accepteres, at en Sikret i en periode ikke er tilknyttet en læge.  

Manglende tilknytning til en læge kan skyldes flere ting, fx: 

 En Yders ophør 

 Opsplitning af en Yder i to Ydere 

 Afventende dispensationsansøgning. 
 

Denne proces håndtere de situationer, hvor en Sikrets tilmelding til en læge afhænger af en 
læges accept af en dispensationsansøgning samt øvrige situationer, hvor en Sikret ikke er 
tilmeldt en læge, og hvor der dermed iht. forretningsreglerne skal ske en automatisk tildeling.  

Der er ikke tale om én sammenhængende proces, men flere processer, der relaterer sig til 
hinanden. Således består procesdiagrammet af følgende relaterede processer: 

 Ansøgning om dispensation 

 Svar på dispensationsansøgning 

 Manuel registrering af svar på dispensationsansøgning 

 Annullering af dispensationsansøgning 

 Opfølgning på endnu ikke lukkede dispensationsansøgninger 

 Kommunikation til Sikret om manglende lægevalg 

 Automatisk tildeling af læge ved manglende lægevalg. 
 

Dispensationsansøgninger anvendes i situationer, hvor en læge ikke er valgbar.  

Der kan anmodes om dispensation for hhv. læge lukket for tilgang og lægevalg ud over 
afstandsgrænse. Med borgeres mulighed for at afskrive sig retten til sygebesøg jf. arbejdet 
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omkring LOV nr 904 af 04/07/20135, vil antallet af dispensationsansøgninger for lægevalg ud 
over aftandsgrænse, dog forventes at falde.  

Der kan anmodes om dispensation på to måder: 

 Digitalt via selvbetjening ifm. et lægevalg 

 Ved at udfylde en blanket (SL102 eller SL1046 - se appendiks 3.1.1-207 og 
appendiks 3.1.1-208) og få lægens fysiske underskrift på denne, som efterfølgende 
skal sendes til kommunen. 

 
En læge kan under yderselvbetjening jf. underbilag 3.1.1 del 5 angive, hvorvidt de i 
tilfældene i Tabel 12 ønsker: 

 helt at blive fritaget for tilmelding af Sikrede,  

 modtage dispensationsansøgning eller  

 automatisk at acceptere tilmelding af den Sikrede. 
 

Tabel 12: Lægevalgsregler7 

Lægevalgsregel Bemærkning 

15-årig er barn af tilmeldt Ifm. et barn fylder 15 og ønsker at skifte læge til en af 
forældrenes.  

Familiemedlem på samme 
adresse 

I praksis findes der ingen registrering af familiemedlem, 
hvorfor denne regel forvaltes ved at se på, hvorvidt der deles 
bopæl. 

Gruppeskift  Fra gruppe 2, 4 eller 5, hvor den Sikrede hidtil har anvendt 
lægen. 

Midlertidig flytning Fx højskoleophold eller værnepligt 

Lægemangel i område Sikrede, der ved flytning ikke har mulighed for at vælge 
mellem mindst 2 læger inden for afstandsgrænsen ift. offentlig 
vej. 

Afstand Her kan en læge dog ikke bede om fritagelse.  

Har Sikrede i fremtiden frasagt sig retten til sygebesøg, og 
har lægen i øvrigt åbent for tilgang, skal der ikke ansøges om 
dispensation.  

                                                
 
5
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152722 

6
 http://www.kl.dk/Vejledninger-og-varktojer/Sundhedskort-og-lagevalg-id35273/  

7
 Disse er også afspejlet i forretningsreglerne 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152722
http://www.kl.dk/Vejledninger-og-varktojer/Sundhedskort-og-lagevalg-id35273/
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3.4.1 Procesdiagram 

 

3.4.2 Formål, input og output 

Formål Formålet med processen er, at sikre, at alle Sikrede er tilmeldt en 
læge, herunder håndtering af dispensationssituationer.  

Primære output Sikrede er tilmeldt en læge. 

Starter processen Forskellige situationer fx, at Sikret ønsker at søge om dispensation 
eller en Sikret mangler tilmelding til en læge.  

4. Manglende lægevalg og dispensation (Appendiks 3.1.1-200)
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Slutter processen Der er ansøgt om dispensation, svaret på dispensationsansøgning, 
sendt information til Sikrede, eller tildelt en læge. 

Hyppighed/frekvens Når situationerne opstår, der starter processen. 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

Aktører Ansvarlig enhed: Kommune 
Udførende roller: Sagsbehandler, Sikret 
Øvrige roller: 

3.4.3 Procesbeskrivelse 

Id Aktiviteter 

4.1  Send ansøgning 

Ifm. et lægevalg har en Sikret mulighed for at sende en dispensationsansøgning, 
såfremt dette er nødvendigt for at kunne vælge en læge iht. forretningsreglerne.  

Ansøgningen afsendes via Fjernprint til lægen, og der oprettes en Opgave på 
Yderselvbetjening. 

4.2  Svar på ansøgning 

Lægen får besked om dispensationsansøgninger i sin digitale postkasse samt om 
Opgaver, der oprettes på Yderselvbetjening. 

Ved link i beskeden, der er sendt via Fjernprint, kan lægen komme direkte til 
dispensationsansøgningen på Yderselvbetjening, hvor de på Opgaven kan afvise 
eller godkende ansøgningen.   

Godkender lægen ansøgningen, registreres lægevalget, jf. processen Lægevalg.  

Afviser lægen ansøgningen, sendes der information herom til den Sikrede.  

4.3  Registrer ansøgning 

Indkommer der en dispensationsansøgning fra flytteselvbetjening jf. snitflade F03 i 
underbilag 3.1.2, registreres denne i Praksys.dk. 

4.4  Registrer svar på ansøgning 

Såfremt en Sikret har søgt om dispensation, og har fået svar på sin ansøgning, uden 
for Praksys.dk, kan en sagsbehandler registrere resultatet i Praksys.dk, hvorefter den 
konkrete læge kan tildeles.  

4.5  Annuller ansøgning 

Såfremt en Sikret alligevel ikke ønsker at søge om dispensation, kan den Sikrede få 
annulleret sin ansøgning, ved at gennemføre et nyt lægevalg. 

4.6  Tjek for svar på ansøgning 

Sendes der dispensationsansøgning, fremgår det, at kommunen skal have modtaget 
svar på ansøgningen inden for en given tidsfrist. Praksys.dk kontrollerer derfor ved 
tidsfristens udløb, om der er kommet svar på ansøgningen.  

4.7  Send information til Sikret 

Den Sikrede informeres via Fjernprint, jf. nedenstående tabel. 
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Kommer der ikke svar på ansøgningen inden tidsfristens udløb, eller er ansøgningen 
afvist, kan den Sikrede herefter via selvbetjening vælge en ny læge gratis inden der 
jf. forretningsreglerne tildeles læge automatisk.    

Af nedenstående tabel fremgår det, hvad der kommunikeres til den Sikrede i 
forskellige situationer.  

Situation Besked til Sikret 

Lægevalg mangler (ikke 
pga. Yderophør, 
Ydersalg eller 
Yderopsplitning) 

Lægevalgsbrev sendes til den Sikrede, med information 
om, at der skal vælges en læge inden en givet tidsfrist.  

Automatisk tildeling Den Sikrede informeres om, at de er blevet tildelt en 
læge administrativt pga. overskridelse af tidsfristen for 
manglende lægevalg jf. forretningsreglerne. Sikrede 
informeres endvidere om valg af journaloverdragelse. 

Manglende svar på 
dispensationsansøgning 
inden for tidsfrist 

Den Sikrede informeres om, at lægen ikke har svaret på 
dispensationsansøgningen, og at de kan forsøge at 
rykke lægen eller vælge en anden læge, inden der 
foretages automatisk tildeling iht. forretningsreglerne.  

Afvisning af 
dispensationsansøgning 

Den Sikrede informeres om, at lægen har afvist 
dispensationsansøgningen, og at de har mulighed for at 
vælge en ny læge, der er åben for tilgang, inden der 
sker automatisk tildeling iht. forretningsreglerne.  

 

4.8  Opret Opgave 

Praksys.dk kontrollerer, hvorvidt Sikrede i gruppe 1 er tilmeldt en læge, og er dette 
ikke tilfældet, oprettes der automatisk en Opgave.  

4.9  Vælg afsendelse af lægevalgsbrev 

På baggrund af de oprettede Opgaver for manglende lægevalg, kan en 
sagsbehandler vælge at afsende et lægevalgsbrev til den Sikrede. Se eksempel på 
lægevalgsbrev i appendiks 3.1.1-206.   

En Myndighed kan dog også vælge, at dette gøres automatisk i valgte tilfælde.  

4.10  Foretag automatisk tildeling 

Er den sikrede ikke tilknyttet en læge iht. forretningsreglerne, tildeles en læge 
automatisk jf. krav 79 i de tilfælde, hvor det manglende lægevalg ikke skyldes 
opsplitning af Yder. 

Skyldes det manglende lægevalg opsplitning af Yder, tildeles den Sikrede en læge jf. 
krav 80. 
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3.4.4 Krav 

Tabel 13: Krav – Manglende lægevalg 

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

72.  MK Manglende lægevalg og dispensation 

Leverancen skal medføre, at Kunden har systemunderstøttelse 
til Manglende lægevalg og dispensation. 

4 Adm + 
Selv 

K 

73.  PK Procesunderstøttelse af Manglende lægevalg og 
dispensation 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den 
diagrammerede proces for Manglende lægevalg og 
dispensation, således som den er modelleret i appendiks 3.1.1-
200 og belyst i procesbeskrivelsen i afsnit 3.4.2.  

4 Adm + 
Selv 

K 

74.  PK Varighed af dispensation 

En dispensation skal kun vare indtil næste flyttehændelse fra 
CPR eller nyt lægevalg og gruppeskift.  

Begrundelse 

Der gives kun dispensationer til enkelte Hændelser og ikke 
generelt. 

4 Adm + 
Selv 

K 

75.  PK Status på dispensation 

Jf. afsnit 2.6 og krav 16, skal status på ansøgninger om 
dispensation kunne ses, herunder om ansøgningen afventer, er 
godkendt eller afvist.  

Derudover skal det så længe ansøgningen afventer, kunne ses 
hvor mange dage der er tilbage, inden tidsfristen udløber.    

Begrundelse 

Det er den Sikredes ansvar at følge op på, om lægen svarer på 
ansøgningen, og derfor skal den Sikrede have mulighed for at 
se status, så de kan reagere inden tidsfristen udløber. 

4 Adm + 
Selv 

K 

76.  K Annullering af dispensationsansøgning 

En dispensationsansøgning skal kunne annulleres, så længe 
lægen ikke har besvaret ansøgningen, ved at foretage et nyt 
lægevalg med samme ikrafttrædelse. 

Begrundelse 

En Sikret kan have fået mundtlig besked af lægen eller have 
ombestemt sig, og kan derfor ønske at annullere. 

4.1 
og 
4.4 

Adm + 
Selv 

K 

77.  PK Automatisk afsendelse af lægevalgsbreve 

Praksys.dk skal automatisk kunne udsende lægevalgsbreve til 
Sikrede, der ikke er tilmeldt en læge.   

Begrundelse 

På denne måde skal en sagsbehandler ikke involveres hver 
gang, en Sikret ikke har tilknyttet en læge. 

4.8 Adm K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

78.  PK Konfiguration af automatisk afsendelse af lægevalgsbreve 

En Myndighed skal kunne vælge, i hvilke situationer de ønsker, 
at der automatisk udsendes lægevalgsbreve. 

Begrundelse 

Der skal f.eks. ikke sendes lægevalgsbreve ud, når den 
manglende tilmelding til en læge, skyldes en igangværende 
dispensationsproces, eller når der er indgået særlig aftale med 
den Sikrede. 

4.8 Adm K 

79.  PK Automatisk tildeling ifm. manglende lægevalg 

For Sikrede der mangler lægevalg skal der kunne foretages en 
automatisk tildeling af læge til de Sikrede, der ikke har valgt 
læge jf. krav 53.   

Begrundelse 

Dette vil begrænse det manuelle arbejde med at tildele læger til 
Sikrede, der mangler lægevalg. 

4.9 Adm K 

80.  PK Automatisk tildeling ifm. manglende lægevalg pga. 
opsplitning af Yder 

Er der sket opsplitning af en Yder, skal den Sikrede, der ikke 
har reageret på tilsendt lægevalgsbrev inden for tidsfrist, 
automatisk tildeles en læge efter følgende kriterier: 

 Så vidt muligt en ligelig fordeling af Sikrede mellem de 
to nye Ydere, som den gamle Yder er blevet opsplittet i, 
under hensyntagen til afstandsgrænser jf. 
forretningsreglerne.  

 
Er der således flere Sikrede, der selv har valgt den ene læge, 
skal den automatiske tildeling sikre, at den anden læge får 
tilmeldt Sikrede, så der er en nogenlunde ligelig fordeling af 
Sikrede mellem de to Ydere. 

4.9 Adm K 

81.  PK Konfiguration af automatisk tildeling 

En kommune skal kunne vælge, ud fra den Hændelse der er 
årsagen til manglende lægevalg, i hvilke tilfælde der automatisk 
skal tildeles læge til Sikrede jf. krav 53 samt hvornår (antal dage 
efter Hændelsen) det skal ske. 

Ved manglende lægevalg pga. ændringer til Yder, skal 
Praksys.dk fx automatisk tildele læge x antal dage efter 
udsendelse af lægevalgsbrev, hvor x svarer til tidsfristen 
angivet i brevet. 

Begrundelse 

Manglende lægevalg kan skyldes flere ting, fx: 

 Indvandring 

 Ændringer til Yder. 
 

Dette vil begrænse det manuelle arbejde, der er i dag med 
tildeling af læger til Sikrede. 

4.9 Adm K 
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3.5 Journaloverdragelse 

Sikrede kan ved overgang fra én læge til en anden, vælge hvorvidt de ønsker, at journalen 
overdrages til den nye læge. Som udgangspunkt, skal en Sikret altid samtykke til en 
journaloverdragelse. Der er dog situationer, hvor dette ikke er tilfældet, jf. BEK nr 3 af 
02/01/2013 (Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler 
(journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)8.  

Kommunikationen omkring journaloverdragelse varierer alt efter årsagen til lægeskiftet, der 
kan skyldes følgende: 

 Sikret ønsker af skifte læge jf. afsnit 3.3 

 Praksisophør 

 Salg af Yder. 
 

Det er lægernes ansvar, at journaler bliver overdraget iht. BEK nr 3 af 02/01/2013. 
Praksys.dk skal således kun understøtte kommunikation med lægerne omkring Sikredes valg 
af journaloverdragelse, og ikke den egentlige overdragelse af journalen.  

Såfremt en Sikret ikke ønsker journalen overdraget til den nye læge, skal journalen i visse 
tilfælde sendes til embedslægen. Afhængigt af situationen, vil det blive kommunikeret til 
enten den videregivende eller modtagende part. 

                                                
 
8
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978
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3.5.1 Procesdiagram 

 

5. Journaloverdragelse  (Appendiks 3.1.1-200)

K
o

m
m

u
n

e/
Si

kr
et

Yd
er

LægevalgLægevalg

5.3

Vælg 

journal-

overdragelse

5.4

Kommuniker til 

ydervirksomhed

Journal-
overdragelsesvalg

Journal-
overdragelsesvalg

Lægevalgs-

brev vedr. 

salg/ophør

5.2

Kontroller 

ret til valg vedr. 

journal-

overdragelse

5.1

Registrer 

valg af journal-

overdragelse

OpgaveOpgave

Automatisk 

tildeling af 

læge

Ret til valg af journal-
overdragelse

Ja

Nej

Ændring af 

journal-

overdragelse

svalg

 

3.5.2 Formål, input og output 

Formål Formålet med processen er at håndtere, at en Sikrets ønske om 
journaloverdragelse kommunikeres til relevante parter.  

Primære output Kommunikation til læge 

Starter processen Lægevalg er gennemført eller Sikrede ønsker at angive/ændre 
journaloverdragelsesvalg. 

Slutter processen Journaloverdragelsesvalg er kommunikeret til læge/læger. 

Hyppighed/frekvens I forbindelse med lægevalg 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

Aktører Ansvarlig enhed: Kommune 
Udførende roller: Sagsbehandler, Sikret 
Øvrige roller: 
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3.5.3 Procesbeskrivelse  

Id Aktiviteter 

5.1  Registrer valg af journaloverdragelse 

Har Sikret gennemført et lægevalg, og dermed et valg ift. journaloverdragelse, 
registreres journaloverdragelsesvalget, efter lægevalget er endeligt. Dvs. at såfremt 
der søges om dispensation, kommunikeres journaloverdragelsesvalget ikke til lægerne 
før dispensationen evt. er godkendt.    

5.2  Kontroller ret til valg vedr. journaloverdragelse 

Har Sikret fået tildelt en læge automatisk, fx som følge af et manglende lægevalg eller 
salg af Yder, orienteres den Sikrede herom, herunder også om deres muligheder ift. 
journaloverdragelse.  

Den Sikrede har herefter mulighed for, at logge på selvbetjening, og afhængigt af 
situation, ønske journaloverdragelse til den nye læge eller embedslægen.  

Ved opstart af selvbetjeningsforløbet kontrolleres det iht. forretningsreglerne, om den 
Sikrede har ret til at ændre journaloverdragelsesvalg.   

En Sikret kan fx ikke anvende selvbetjeningsløsningen, såfremt 
journaloverdragelsesvalget ikke sker ifm. et nærtstående lægeskift.  

5.3  Vælg journaloverdragelse 

Må borgeren ændre valget iht. forretningsreglerne, kan dette nu gøres via 
selvbetjening.   

5.4  Kommuniker til Yder 

Beskeder sendes til lægen ved oprettelse af en Opgave på yderselvbetjening. 

Der kommunikeres som udgangspunkt til Ydere efter følgende retningslinjer iht. BEK 
nr. 3 af 02/01/2013: 

Situation Journaloverdragelse 
ønskes 

Journaloverdragelse 
ønskes ikke 

Der 
foretages 
intet valg 

5.1 Lægevalg   
  initieret af  
  Sikret 

Besked til både den 
gamle og nye læge 
om samtykke til 
overdragelse af 
journal 

Besked til den gamle 
læge 

Besked til 
den gamle 
læge om at 
overdrage 
journal til 
embedslæge 

5.2 Automatisk  
  tildeling pga.  
  manglende  
  lægevalg 

Besked til både den 
gamle og nye læge 
om samtykke til 
overdragelse af 
journal 

Besked til den gamle 
læge 

Besked til 
den gamle 
læge om at 
overdrage 
journal til 
embedslæge 

5.3 Salg af Yder9 
 (Sikrede har   

(Journaler overdrages 
automatisk) 

Besked til den nye 
læge 

(Journaler 
overdrages 

                                                
 
9
 Se BEK nr 3 af 02/01/2013, § 21, stk. 1 og 2 
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modtaget  
lægevalgsbrev) 

automatisk) 

5.4 Ophør af Yder 
 (Sikrede har  
 modtaget  
 lægevalgsbrev) 

Den Sikrede har fået brev om ophør af Yder, og har enten selv 
valgt læge eller har ikke foretaget sig noget. Der 
kommunikeres derfor iht. situation 1 eller 2.  

 

Retningslinjerne skal endeligt fastlægges i Afklaringsfasen.  

3.5.4 Krav 

Tabel 14: Krav - Journaloverdragelse 

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

82.  MK Journaloverdragelse 

Leverancen skal medføre, at Kunden har systemunderstøttelse 
til Journaloverdragelse. 

5 Adm + 
Selv 

K 

83.  PK Procesunderstøttelse af Lægevalg 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den 
diagrammerede proces for Journaloverdragelse, således som 
den er modelleret i appendiks 3.1.1-200 og belyst i 
procesbeskrivelsen i afsnit 3.5.2.  

5 Adm + 
Selv 

K 

84.  PK Information om journaloverdragelse 

Information om journaloverdragelse skal kommunikeres til en 
Yder via Opgaver på Yderselvbetjening jf. underbilag 3.1.1 del 
5.  

5.4 Adm + 
Selv 

K 

85.  PK Information ifm. forskellige situationer 

Der skal kunne håndteres, at der sendes forskellig information 
om journaloverdragelse afhængigt af den givne situation jf. 
beskrivelsen af aktivitet 5.4 i afsnit 3.5.3 ovenfor.  

Se også generelle krav til Dannelse og distribution af 
dokumenter i underbilag 3.1.1 del 1.  

Begrundelse 

Afhængig af den givne situation, er der behov for at 
kommunikere forskelligt. 

5.4 Adm + 
Selv 

K 

3.6 Ændring af følgeskab 

Et barns følgeskab medfører, at hvis følgeskabspersonen skifter læge, skal barnet også. 
Barnet har som udgangspunkt følgeskab med den ene af sine forældre, men kan også være 
selvstændigt Sikret, således at barnet ikke følger en forælders lægevalg.  

Opfyldes betingelserne for det, kan det vælges at lade et barn/børn skifte følgeskabsperson 
til den anden forælder. Dette sker typisk, når forældrene har forskellig læge. 

Følgeskabsreglerne gælder børn under 15 år. Et barn er ikke automatisk selvstændigt Sikret, 
og valg af sikringsform og læge skal derfor ske med samtykke fra forældre eller værge.  
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Nedenstående figur giver et tidsmæssigt overblik over de forskellige aktiviteter og regler, der 
er involveret i processen omkring ændring af følgeskab, når et barn fylder 15 år. Reglerne er 
også afspejlet i regelfamilier i appendiks 3.1.1-202.  

 

Børn der fylder 15 år bliver automatisk selvstændigt Sikret (måned 2), og kan vælge 
sikringsform uden samtykke fra forældre eller værge. Dette betyder, at følgeskabet som 
barnet sandsynligvis har haft indtil nu, fjernes, således at barnet ikke længere automatisk 
skifter læge, såfremt følgeskabspersonen gør det.  

Forinden et barn fylder 15 år (i måned 2), sendes der et lægevalgsbrev (i måned 1), der 
informerer barnet om muligheden for at skifte sikringsgruppe eller skifte læge uden gebyr (til 
og med måned 3), hvis anmodning derom indgives til kommunen inden en angivet frist. 
Såfremt barnet ikke foretager sig noget pba. brevet, fortsætter barnet i samme 
sikringsgruppe/med samme læge, og der udstedes ikke et nyt sundhedskort.  

Måned 1 Måned 2 Måned 3 Måned 4 

  

Modtager brev 

Kan gratis skifte 
gruppe/læge 

Registreres som 
selvstændigt Sikrede 

Alle der bliver 15 år i måned 2: 
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3.6.1 Procesdiagram 

  

3.6.2 Formål, input og output 

Formål 
 

Formålet er at foretage en ændring af følgeskab til en anden Sikret 
eller gøre barnet selvstændigt Sikret. 

Primære output Ændring af følgeskab eller selvstændig sikring af et barn.  

Starter processen En Sikret ønsker at ændre følgeskab for et barn, der er kommet 
svar på en anmodning om ændring af følgeskab eller et barn fylder 
15 år. 

Slutter processen Følgeskab er ændret, og afhængigt af valg igangsættes evt. andre 
processer.  

Hyppighed/frekvens På forespørgsel fra Sikret, ved CPR-hændelser eller ifm. 15 års 
fødselsdag. 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

6. Ændring af følgeskab  (Appendiks 3.1.1-200)
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Aktører Ansvarlig enhed: Kommune 
Udførende roller: Sagsbehandler, Sikret 
Øvrige roller: 

3.6.3 Procesbeskrivelse 

Id Aktiviteter 

6.1  Kontroller om følgeskab må ændres 

Praksys.dk kontrollerer, om følgeskab må ændres iht. forretningsreglerne.  

Såfremt følgeskabet ikke må ændres, kan Sikrede vælge at sende en anmodning til 
den anden forælder.   

6.2  Vælg følgeskab 

Såfremt følgeskab godt må ændres iht. forretningsreglerne, kan følgeskabet nu 
sættes til den ønskede følgeskabsperson eller Selvstændigt Sikret (Intet følgeskab).  

6.3  Send anmodning 

Afhængig af situationen (jf. forretningsregler) skal der foreligge en underskrevet 
accept fra anden forælder, inden følgeskab må ændres. Såfremt ændring af 
følgeskab kræver accept fra en forælder, kan der sendes en anmodning til denne 
via Fjernprint. 

6.4  Svar på anmodning 

Såfremt den modtagende part, har modtaget anmodning om ændring af følgeskab i 
Digital Post, kan en modtagende part (ofte anden forælder) gå direkte fra 
anmodningen til selvbetjeningsløsningen, og her vælge at acceptere eller afvise 
anmodningen. 

6.5  Kontroller svar på anmodning 

Er der kommet svar på en tidligere afsendt anmodning, kontrolleres svaret.  

Hvis anmodningen ikke accepteres afsluttes processen.  

6.6  Registrer svar på anmodning 

Har den modtagende part ikke modtaget anmodningen via Digital Post, kan 
vedkommende afgive sit svar til kommunen, hvorefter en sagsbehandler i 
Praksys.dk kan registrere svaret, hvorefter Praksys.dk forsætter processen iht. 
svaret.  

6.7  Gennemfør ændring af følgeskab 

Når følgeskab er ændret eller hvis en anmodning er accepteret, gennemføres 
ændringen og sikredes eventuelle lægerelation ændres.  

Hvis følgeskab ændres til en anden følgeskabsperson, og der sker ændringer til 
kortoplysningerne (gruppe/læge er ændret), fortsættes med bestilling af kort.  

Hvis følgeskab ændres til Selvstændigt Sikret, kan forælder samtidig vælge at skifte 
sikringsgruppe eller læge for barnet, hvis det ønskes.  

6.8  Send lægevalgsbrev 

Inden et barn fylder 15 år, sendes der lægevalgsbrev ud til dem, med information 
om deres muligheder for at vælge en anden læge uden at skulle betale.  
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6.9  Ændre følgeskab for barn der fylder 15 år 

Når et barn fylder 15 år, registreres barnet automatisk som selvstændig sikret iht. 
forretningsreglerne. 

3.6.4 Krav 

Tabel 15: Krav – Ændring af følgeskab 

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

86.  MK Ændring af følgeskab 

Leverancen skal medføre, at Kunden har systemunderstøttelse 
til Ændring af følgeskab. 

6 Adm + 
Selv 

K 

87.  PK Procesunderstøttelse af Ændring af følgeskab 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den 
diagrammerede proces for Ændring af følgeskab, således som 
den er modelleret i appendiks 3.1.1-200 og belyst i 
procesbeskrivelsen i afsnit 3.6.3.  

6 Adm + 
Selv 

K 

88.  MK Følgeskab 

Når et barn har følgeskab, skal barnets sygesikringsgruppe og 
læge være den samme som for følgeskabspersonen. 

Begrundelse 

Dette skal sikre, at et barn også får ny læge og sundhedskort, 
såfremt følgeskabspersonen skifter læge. 

6 Adm + 
Selv 

K 

89.  PK Registrering af følgeskab 

Der skal jf. krav 27 kunne registreres relationer mellem Sikrede, 
herunder Følgeskabsrelationer.  

Følgeskabsrelationer skal dog kun kunne registreres mellem 
børn og forældre/plejeforældre. Alternativt registreres et barn 
som selvstændigt sikret.   

6 Adm + 
Selv 

K 

90.  PK Automatisk følgeskab 

Følgeskab skal, såfremt der ikke foretages ændringer af 
følgeskabet, følge forretningsreglerne for automatisk følgeskab. 

Begrundelse 

Overholdelse af overenskomst. 

6 Adm + 
Selv 

K 

91.  PK Konsekvenser af ændring af følgeskab 

Konsekvenser ved ændring af følgeskab skal klart fremgå inden 
ændringen gennemføres.  

6.2 Adm + 
Selv 

K 

92.  PK Individuelt valg af følgeskab per barn 

Et følgeskab skal være individuelt for ét barn. 

Begrundelse 

Det skal gøre det muligt at differentiere mellem, hvilke børn der 
følger hhv. moderen, faderen, anden følgeskabsperson eller fx 
er uden følgeskab.   

6.2 Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

93.  PK Udsendelse af 15-års breve 

Den 1. i hver måned skal der automatisk udsendes 15-års 
breve jf. forretningsreglerne samt generelle krav til Dannelse og 
distribution af dokumenter i underbilag 3.1.1 del 1.  

6.8 Adm + 
Selv 

K 

94.  PK Automatisk registrering af 15-årige som selvstændigt 
Sikrede 

Den 1. i hver måned skal Sikrede automatisk registreres som 
selvstændigt Sikrede jf. forretningsreglerne.  

Denne kan f.eks. ske ved, at registrering af relationen følgeskab 
fjernes jf. forretningsobjektet Sikret-Sikret-relation.  

Begrundelse 

Skal sikre overholdelse af BEK nr. 1067 af 14/11/2012. 

6.9 Adm + 
Selv 

K 

3.7 Ansøgning om kort 

Processen for ansøgninger om kort anvendes primært til ansøgning om Særligt 
Sundhedskort og EU-sygesikringskort til pensionister bosat i andet EU-land, men kan i 
princippet anvendes ifm. alle ansøgninger om kort, hvor der kræves sagsbehandling, og hvor 
bestilling derfor ikke kan ske med det samme.  

Ansøgninger om kort kan ske direkte til kommunen eller gennem en selvbetjeningsløsning. 
Der stilles dog ikke krav om en selvbetjeningsløsning til ansøgning om Særlige 
sundhedskort.  

Særligt sundhedskort 

Særligt sundhedskort (SSK) bliver efter anmodning udstedt til personer, der efter EU-
reglerne mv. er berettiget til lovens ydelser uden at have fast ophold i landet.  

Det særlige sundhedskort dokumenterer således, at personer uden fast ophold – dvs. 
personer, som ikke er tilmeldt folkeregistret, enten fordi de ikke har bopæl i Danmark eller 
fordi de uanset bopæl i landet ikke er tilmeldt folkeregistret, da de er fritaget for den 
almindelige registreringspligt – har ret til ydelser efter sundhedsloven. 

Jævnfør ”Vejledning om særligt sundhedskort”10, kan det særlige sundhedskort fx udstedes 
til: 

 Grænsearbejdere, der har bopæl i et andet EU-land eller Island, Norge, Liechtenstein 
eller Schweiz, og som arbejder i Danmark. 

 Personer, der modtager efterløn fra Danmark, men bor i et andet EU-land. 

 Personer, der har bopæl på Færøerne eller i Grønland, og som er på skoleophold i 
Danmark, eller som opholder sig i Danmark i uddannelsesøjemed. 

 
Sikrede med sundhedskort og særligt sundhedskort har samme rettigheder i forhold til det 
danske sundhedssystem. Forskellen består primært i, at Sikrede med et særligt 
sundhedskort ikke er tilknyttet en bestemt læge, også selvom de er i sikringsgruppe 1.  

                                                
 
10

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130815  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130815
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Grundet kompleksiteten i vurderingen af, om en Person har ret til et særligt sundhedskort, 
foregår sagsbehandlingen i høj grad manuelt, og Praksys.dk anvendes primært til at bestille 
og lukke kort, jf. processen ’Bestilling og behandling af kort’ i afsnit 3.8.  

Alle personer, der skal have et særligt sundhedskort, registreres med et personnummer. 
Dette er enten personens CPR-nr., et Skatte CPR-nr.(tildelt af SKAT) eller et erstatnings-
CPR-nummer jf. processen ’Oprettelse og opdatering af Sikret’ i afsnit 3.1.  

Kortet vil kunne bestilles med eller uden rejsesygesikring – afhængig af personens 
rettigheder. 

EU-sygesikringskort til pensionister bosat i andet EU-land 

Det blå EU-kort bruges af pensionister, der er bosat i et andet EU-land, når de rejser til andre 
lande end opholdslandet, dermed også når de rejser til Danmark. 

I foråret 2010 ændrede en ny EU-forordning (883) på, hvilket land der skulle være 
kortudsteder, således at det blev det betalende land, der skal udstede kort – der hvor 
borgeren er socialt sikret. 

Ca. 10.000-12.000 pensionister er potentielle modtagere af EU-kortet, men der forekommer 
dog kun omkring 50 ansøgninger om måneden. I 2015 udløber der dog en lang række af de 
først udstedte kort, hvorfor belastningen her må forventes øget væsentligt i en kortere 
periode.  

Udstedelse af EU-kortet sker pba. ansøgninger fra pensionister, der kan komme enten via 
selvbetjening eller via brev eller mail.  

Arbejdet med udstedelse af EU-sygesikringskort til pensionister bosat i et andet EU-land er 
en selvstændig opgave, adskilt fra udstedelse af almindelige EU-sygesikringskort. Dette 
skyldes, at sagsbehandlingen forudsætter dokumentation, som kommunerne ikke besidder, 
og ansvaret for udstedelse er derfor placeret hos Udbetaling Danmark (International 
Pension) – tidligere Pensionsstyrelsen – der har dokumentation for pensionsforhold.  

Udbetaling Danmark skal have adgang til at udstede EU-kort til denne persongruppe, som 
den eneste myndighed.   
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3.7.1 Procesdiagram 

   

3.7.2 Formål, input og output 

Formål Formålet med processen er at oprette og behandle ansøgninger 
om kort. 

Primære output Behandlet ansøgning og besked til ansøger. 

Starter processen Sikret ansøger om kort gennem selvbetjeningsløsning eller ved 
anden kontakt til kommunen. 

Slutter processen Sagsbehandling af gennemført og afgørelse er kommunikeret. 

Hyppighed/frekvens På forespørgsel fra Sikret 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

Aktører Ansvarlig enhed: Kommune/Udbetaling Danmark (UDK) 
Udførende roller: Sagsbehandler, Sikret 
Øvrige roller:  

3.7.3 Procesbeskrivelse 

Id Aktiviteter 

7.1  Kontroller ret til kort 

Ved anvendelse af selvbetjeningsløsningen til at ansøge om et kort, kontrollerer 
Praksys.dk retten til udstedelse af kortet iht. forretningsreglerne.   

 

7. Ansøgning om kort  (Appendiks 3.1.1-200)
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7.2  Ansøg om kort 

Har den Sikrede ret til at ansøge om kortet, oprettes ansøgningen ved at udfylde de 
krævede informationer og evt. vedlægge krævet dokumentation, hvorefter 
ansøgningen oprettes.   

7.3  Opret ansøgning 

Såfremt den Sikrede har ansøgt om kort ved at sende et brev eller en e-mail til en 
kommune, eller ved personlig henvendelse på en kommune, opretter en 
sagsbehandler ansøgningen.  

Kan ansøgningen ikke færdigbehandles, fx pga. manglende oplysninger, gemmes 
ansøgningen til senere behandling.  

7.4  Åben ansøgning 

Er der kommet ansøgninger via selvbetjening eller har en sagsbehandler tidligere 
oprettet en ansøgning fra en Sikret, som på registreringstidspunktet ikke kunne 
færdigbehandles, kan ansøgningen fremsøges og åbnes til sagsbehandling.  

7.5  Foretag sagsbehandling 

Sagsbehandlingen gennemføres, når alle nødvendige oplysninger er til stede. Disse 
oplysninger kan både findes i Praksys.dk eller i et eksternt system.   

Mangler der oplysninger i Praksys.dk registreres disse.  

7.6  Registrer afgørelse 

Pba. resultatet af sagsbehandlingen registreres afgørelsen (godkendt/afvist) i 
Praksys.dk.  

Der kan dog også være behov for at registrere en afgørelse og dens begrundelser i 
et eksternt ESDH-system. 

Godkendes ansøgningen, fortsættes med processen ”Bestilling og behandling af 
kort”.  

7.7  Kommuniker afgørelse 

Resultatet af sagsbehandlingen kommunikeres automatisk til borgeren efter følgende 
principper:  

• Hvis ansøgning godkendes, kommunikeres der via Fjernprint. 

• Hvis ansøgning afvises, foregår kommunikationen uden for Praksys.dk. 

3.7.4 Krav 

Tabel 16: Krav – Ansøgning om kort 

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

95.  MK Ansøgning om kort 

Leverancen skal medføre, at Kunden har systemunderstøttelse 
til Ansøgning om kort. 

7 Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

96.  PK Procesunderstøttelse af Ansøgning om kort 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den 
diagrammerede proces for Ansøgning om kort, således som 
den er modelleret i appendiks 3.1.1-200 og belyst i 
procesbeskrivelsen i afsnit 3.7.3.  

7 Adm + 
Selv 

K 

97.  PK Ansøgninger om EU-kort som pensionist bosat i andet EU-
land 

Sikrede skal kunne logge ind på selvbetjeningsløsning med 
NemID, og indsende ansøgning ved angivelse af: 

 Hvilken pension der modtages (folke-/førtids- og/eller 
tjenestemandspension)  

 Hvilken myndighed der modtages 
tjenestemandspension fra (hvis denne type pension 
modtages)  

 Forsendelsesadresse. 

7.2 Selv K 

98.  PK Ansøgninger som kladder 

Ansøgninger skal kunne oprettes og gemmes uden at de 
færdigbehandles. 

Begrundelse 

Der kan mangle oplysninger for at kunne færdigbehandle en 
ansøgning. 

7.4 Adm K 

99.  PK Ansøgninger som Opgaver 

Ansøgninger fra selvbetjeningsløsningen, eller som ikke 
afsluttes, skal oprettes som Opgaver.  

Begrundelse 

Det skal være muligt for en sagsbehandler at fremsøge og se 
de ansøgninger, der skal behandles. 

7.4 Adm K 

3.8 Bestilling og behandling af kort 

Der findes tre typer af beviser, der dokumenterer rettigheder til sundhedsydelser: 

 Sundhedskort 

 

 Særligt sundhedskort (se 
afsnit 3.7) 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2TaoxBLMeYAbvM&tbnid=Iuv2bcG9vFCoaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alleroed.dk/borger/Sundhed_Sygdom/Laege_og_sygesikring/Sundhedskort.aspx&ei=ed4sUvHiOqS44ASP-oGQAQ&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNF4j4zgHxk2StD7k1pd1dJ2VIST9g&ust=1378758591225692
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 EU-sygesikringsbevis 

 

 

Bestilling og behandling af disse tre typer kort, skal håndteres af Praksys.dk, og det vil være 
de samme funktioner, der skal kunne gennemføres.  

Det skal dog bemærkes, at selvom der er beskrevet én samlet proces for håndteringen af de 
tre typer af kort, så er der tale om forskellige funktioner og selvbetjeningsløsninger. Således 
skal der fx ikke være selvbetjening til bestilling af Særlige sundhedskort. 

Sundhedskort 

Almindelige sundhedskort udstedes til danske Sikrede med permanent ophold i Danmark.  

Bestilling af nye sundhedskort sker ofte ifm. ændringer af sikredes CPR-oplysninger, men en 
Sikret kan også anmode om et nyt sundhedskort, såfremt den Sikrede har mistet sit 
sundhedskort eller kortet er beskadiget. 

Der bestilles også sundhedskort i forlængelse af yderadministration jf. underbilag 3.1.1 del 2, 
herunder fx når der sker salg af Yder eller en Yder skifter navn. I disse tilfælde vil der dog 
være tale om bestilling af kort til en større gruppe af Sikrede på én gang.  

EU-sygesikringskort 

EU-sygesikringskortet (det blå kort) dækker udgifter til læge- og hospitalsbehandling, 
medicin, tandlægehjælp m.m., i det omfang der opstår et behov forbehandling under ophold i 
indtil 1 år i et andet EU/EØS-land og i Schweiz. Det kan være ferieophold, erhvervsrejse, 
studieophold, au pair ophold m.m. Udgifterne dækkes på samme vilkår som for offentligt 
syge(for)sikrede i opholdslandet. 

Personer, der ifølge EF-reglerne11 er dansk socialt Sikrede, er berettiget til et blåt kort fra 
Danmark.  

Borgere kan bestille et EU-sygesikringskort via selvbetjening, såfremt det er til feriebrug. 
Ønskes et EU-sygesikringskort af andre årsager, skal kommunen udstede kortet.  

                                                
 
11

 EF-forordning nr. 883/2004 og gennemførelsesforordning, nr. 987/2009 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1nbNXg99duxjuM&tbnid=6mypf38LPUwAVM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/administration/afregning/skyggeside-eu-regler-udlaendinge-i-praksis/&ei=Ft4sUra-AYfJ4wSvrIHgBQ&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNFyJDI2HghS98BILq8kPfxeuabshw&ust=1378758539652930


Underbilag 3.1.1. Del 3 – Lægevalg og kort   Side 60 af 75 

3.8.1 Procesdiagram 

 

3.8.2 Formål, input og output 

Formål Formålet med processen er at oprette, bestille, genbestille, lukke 
eller annullere et kort.   

Primære output Kort er bestilt, annulleret eller lukket. 

Starter processen Sikret har henvendt sig til kommunen eller er logget på 
selvbetjeningsløsningen. 

Slutter processen Kort er bestilt, bestilling er sat på pause, annulleret eller kort er 
lukket.  

Hyppighed/frekvens På forespørgsel fra Sikret/Ved ændringer til oplysninger 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

Aktører Ansvarlig enhed: Kommune 
Udførende roller: Sagsbehandler/Sikret 

3.8.3 Procesbeskrivelse 

Id Aktiviteter 

8.1  Foretag sagsbehandling 

Har en Sikret taget direkte kontakt til kommunen, fremsøges borgeren og kommunen 
foretager sagsbehandling. Træffes der afgørelse om, at borgeren ikke har ret til kortet, 

8. Bestilling og behandling af kort  (Appendiks 3.1.1-200)

K
o

m
m

u
n

e/
Si

kr
et

8.5

Angiv 

oplysninger

Ret til kort?

8.1 

Foretag 

sagsbehandling

Ja

Udstedelse af 
midlertidigt bevis

Udstedelse af 
midlertidigt bevis

8.10

Luk kort

8.6

Bestil 

kort

8.8

Annuller 

kortbestilling

8.2

Kontroller ret til 

kort
Bestilling af 

kort via 

selvbetjening

Bestilling af 

kort ved 

kontakt til 

kommune

Bevis-
oplysninger

Bevis-
oplysninger

8.3

Angiv 

årsag

Nej

Oprettelse og 
opdatering af Sikret

Oprettelse og 
opdatering af Sikret

Fejl i 

bestilling/ny 

bestilling

KortbestillingerKortbestillinger
Behov for 

yderligere 

sags-

behandling

8.7

Stop 

bestilling af kort 

Ansøgning om kortAnsøgning om kort

Kræver udstedelse 

sagsbehandling?
Nej

Ja

8.4

Vælg hvem der 

skal bestilles kort 

til

Fornyelse af SSKFornyelse af SSK
Oprettelse og 

opdatering af Sikret

Oprettelse og 
opdatering af Sikret

LægevalgLægevalg

Oprettelse og 
opdatering af Sikret

Oprettelse og 
opdatering af Sikret

Misbrug af 

kort

8.9

Luk kort

Gyldighed 

udløbet/Nyt 

kort

SikringsgruppevalgSikringsgruppevalgÆndring af 
følgeskab

Ændring af 
følgeskab



Underbilag 3.1.1. Del 3 – Lægevalg og kort   Side 61 af 75 

informeres borgeren uden for Praksys.dk og processen afsluttes. 

8.2  Kontroller ret til kort 

Ved anvendelse af selvbetjeningsløsningerne til at bestille et kort, kontrolleres retten 
til udstedelse af kortet iht. forretningsreglerne. 

8.3  Angiv årsag  

Der angives årsag til bestillingen af kortet jf. appendiks 3.1.1-203.  

Såfremt der er tale om en årsag, der iht. forretningsregler ikke giver mulighed for 
bestilling via selvbetjening, informeres borgeren om, at kontakte kommunen, som vil 
foretage en sagsbehandling.  

Såfremt den Sikrede allerede har et kort at samme type, informeres den Sikrede om 
dette, og årsagen sættes som udgangspunkt til ”Bortkommet/Itu”. 

8.4  Vælg hvem der skal bestilles kort til 

Såfremt den Sikrede har relationer, som gør det muligt at bestille kort til andre end sig 
selv, gives der mulighed for at vælge/fravælge, hvem der skal bestilles kort til, fx:  

 Sig selv 

 Følgeskabsbørn 

 Plejebørn 

 Øvrige personer (hvis fuldmagt). 
8.5  Angiv oplysninger 

Har en Sikret mulighed for at bestille gennem selvbetjeningsløsningen eller har en 
sagsbehandler truffet afgørelse om, at en Sikret har ret til kortet, udfyldes de 
nødvendige informationer for bestilling af kortet, og oplysningerne valideres. 

8.6  Bestil kort 

Kortbestilling registreres med kortoplysninger jf. forretningsobjektet Bevis, men der 
sendes først besked jf. processen ’Betaling og udstedelse af kort’ i afsnit 3.11. 

8.7  Stop bestilling af kort 

Såfremt et kort er bestilt, men der er behov for yderligere sagsbehandling inden et 
kort udstedes, kan en sagsbehandler vælge at stoppe en bestilling af et kort, indtil 
sagsbehandlingen er færdig.  

8.8  Annuller kortbestilling 

En kortbestilling annulleres, hvis der indtræffer en Hændelse, der medfører denne 
konsekvens jf. forretningsreglerne i appendiks 3.1.1-202, Regelfamilier.   

En kortbestilling kan yderligere manuelt annulleres, hvis der er fejl i bestillingen eller 
kortet ikke ønskes alligevel.  

Annullering er kun mulig indtil kortbestillingen er udtrukket (bestilling sendt af sted til 
kortproducenten jf. processen ’Betaling og udstedelse af kort’ i afsnit 3.11). 

8.9  Luk kort (automatisk) 

Når en Sikret indvandrer eller dør, vil en CPR-hændelse sørge for, at rettigheder 
automatisk lukkes. 

Kort registreres endvidere automatisk som lukket ved bestilling af et nyt, idet der kun 
må være ét gældende kort ad gangen.  

At et kort er lukket, betyder ikke pt. at lægen ikke får betaling for ydelser leveret. Det 
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er i højere grad info til sagsbehandler. Kommer der på et tidspunkt digitale kort, vil 
denne funktion dog kunne få større effekt. 

8.10  Luk kort (manuelt) 

Det vil også være muligt for en kommune at lukke et kort, hvis der er behov for det, fx 
for en medforsikret ved skilsmisse. 

3.8.4 Krav 

Tabel 17: Kravtabel 

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

100.  MK Bestilling og behandling af kort 

Leverancen skal medføre, at Kunden har 
systemunderstøttelse til Bestilling og behandling af kort. 

8 Adm + 
Selv 

F 

101.  PK Procesunderstøttelse af Bestilling og behandling af kort 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den 
diagrammerede proces for Bestilling og behandling af kort, 
således som den er modelleret i appendiks 3.1.1-200 og 
belyst i procesbeskrivelsen i afsnit 3.8.3.  

8 Adm + 
Selv 

F 

102.  PK Bestilling af kort 

Ved bestilling af et kort skal følgende informationer kunne 
registreres: 

 Årsag til kortudstedelse (se eksempler i appendiks 
3.1.1-203) 

 Specielt for SSK og EU-kort gælder: 

 Forsendelsesadresse forskellig fra bopælsadresse 

 Ikrafttrædelsesdato og gyldighed jf. 
forretningsobjektet Bevis 

 Familierelation 

 Ønsket adviseringsform 

 Kontaktoplysninger (e-mail og mobilnummer). 

8.5 Adm K 

103.  PK Forsendelsesoplysninger til forsendelse af kort 

Såfremt der er angivet forsendelsesoplysningerne, skal 
kortet sendes til denne adresse i stedet for bopælsadressen, 
jf. også krav til snitfladerne D01, D02 og D03 i underbilag 
3.1.2. 

Begrundelse 

Bor den Sikrede i udlandet kan det fx foretrækkes at afhente 
kortet hos en slægtning i Danmark. 

8.6 Adm + 
Selv 

K 

104.  PK Registrering af årsag til udstedelse af kort 

Årsagen til udstedelsen af kort, jf. appendiks 3.1.1-203, skal 
kunne vælges fra en liste.  

Begrundelse 

Angivelse af årsag anvendes både til automatisk at angive 
gyldighed samt til brug for statistik. 

8.3 Adm + 
Selv 

F 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

105.  PK Automatisk angivelse af gyldighed 

Kortets gyldighed skal automatisk angives på baggrund af 
årsagen til udstedelse af kortet jf. forretningsreglerne.  

Begrundelse 

Dette skal sikre en ensartet angivelse af gyldigheder.   

8.5 Adm + 
Selv 

K 

106.  PK Ændring af gyldighed 

En sagsbehandler skal kunne ændre på gyldighed, der er 
angivet automatisk.  

Begrundelse 

Der kan være tilfælde, hvor gyldigheden skal være kortere 
eller længere end default. 

8.5 Adm K 

107.  PK Lukning af kort ved udløb 

Et kort skal automatisk lukkes når gyldighedsperioden er 
udløbet.  

Begrundelse 

Gyldigheden er angivet på kortet, og der skal således ikke 
kunne udbetales penge til Ydere, der har leveret Ydelser til 
en Sikret med et ugyldigt kort. 

8.10 Adm + 
Selv 

K 

108.  PK Lukning af kort ved misbrug eller lign.  

Et kort skal kunne lukkes manuelt af en bruger. 

Begrundelse 

Der kan være sager, hvor en sagsbehandler konstaterer, at 
den Sikrede ikke længere har ret til kortet.   

8.9 Adm K 

109.  PK Begrænsning på antal aktive kort 

Bestillinger af kort skal medføre lukninger af andre kort af 
samme type på dagen for ikrafttrædelse af det nye kort.  

Begrundelse 

Der må ikke være periodeoverlap på gyldighedsperioden 
mellem to registreringer af et kort på samme Sikrede. 

8.10 Adm F 

110.  PK Begrænsning på antal kortbestillinger 

Bestilles et nyt kort inden effektueringen (besked til 
kortproducent) af en tidligere bestilling, skal den tidligere 
bestilling annulleres.  

8.8   

111.  PK Advisering om eksisterende kort 

Hvis en bruger går i gang med en bestilling af et kort til en 
Sikret, der allerede har et, skal Praksys.dk advisere brugeren 
om dette.  

8 Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

112.  PK EU-kort til ikke-EU-statsborger 

Det skal være muligt at bestille EU-kort til en person, der ikke 
er EU-statsborger, men der skal ske advisering af brugeren.  

Begrundelse 

EU-kort til ikke-EU-statsborgere skal fx kunne udstedes til en 
ægtefælle til en EU-statsborger. 

8.6 Adm K 

113.  PK Annullering af fremtidige hændelser 

En Sikret skal kunne annullere de valg, som de har foretaget 
via selvbetjening, der medfører bestilling af et kort, frem til 
den dag, hvor bestillingen bliver effektueret (sendt besked til 
kortproducenten), jf. processen ’Betaling og udstedelse af 
kort’ i afsnit 3.11 

Begrundelse 

En borgers situation kan have ændret sig eller borgeren kan 
have ombestemt sig. 

8.8 Selv K 

114.  PK Stop af udstedelse af kort 

Der skal være en mulighed for manuelt at forsinke 
udstedelsen af et kort. 

Det kunne fx være en opgavetype, hvor opgaven skal 
godkendes af en sagsbehandler før udstedelsen af kort kan 
fortsætte.  

Begrundelse 

Kan bruges til at forsinke udskrivelse af kort pga. en 
situation, hvor det er ønskeligt. 

Hvis fx mor flytter fra fælles adresse og børn har følgeskab, 
men der afventes partshøring, kan udstedelse af 
sundhedskort til børn afvente godkendelse. 

8.7 Adm K 

115.  PK Bestilling af kort 

Kortbestillingen skal registreres i Praksys.dk, men først 
sendes til kortproducenten et givent antal dage inden kortet 
er gyldigt (hændelsens ikrafttrædelsesdato) og ikke på selve 
registreringsdatoen, jf. afsnit 3.11.  

Begrundelse 

Skal sikre, at den Sikrede ikke får kortet før det er gældende. 

8.6 Adm + 
Selv 

F 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

116.  PK Udsted kort 

Hændelser der medfører, at en vis mængde Sikrede har 
behov for et nyt sundhedskort, skal medføre, at der oprettes 
en Opgave vedr. udstedelse af nye sundhedskort, som en 
bruger skal godkende før bestilling afsendes til 
kortproducent.  

Dette skal også omfatte, at niveauet for hvornår der skal 
oprettes en Opgave kan konfigureres, fx at der først skal 
oprettes en Opgave, hvis 10 eller 100 Sikrede påvirkes.  

Det skal bemærkes, at der ikke ønskes oprettelse af en 
Opgave for hver Sikret, men en samlet Opgave, for alle 
Sikrede, der berøres af ændringen. 

Begrundelse 

Ændres fx en Yders adresse eller navn, vil alle Sikrede, der 
er tilmeldt denne Yder, skulle have et nyt sundhedskort. Der 
kan dog være tilfælde, hvor en Yder ved navneskift, selv vil 
skulle betale for udstedelsen af nye kort, og derfor 
accepterer, at de tilmeldte beholder deres kort med det 
gamle navn.  

Ligeledes kan rettelser i CPR-registret have store 
konsekvenser for kortudstedelse, hvorfor det ønskes at have 
mulighed for at vurdere disse konsekvenser, inden der 
udstedes kort.  

8.6 Adm F 

117.  PK Søgning på Sikrede med særligt sundhedskort 

Der skal kunne søges efter alle Sikrede, inden for en 
kommune, der har et særligt sundhedskort.  

8 Adm K 

3.9 Fornyelse af særlige sundhedskort 

Særlige sundhedskort er som udgangspunkt gyldige i 2 år, med mindre andet angives. 
Gyldigheden er angivet på kortet, men som en service til den Sikrede, sendes der 
påmindelser/tro- og loveerklæringer til Sikrede, vis Særlige sundhedskort er ved at udløbe.  

Der er ikke tale om én sammenhængende proces, men flere processer, der relaterer sig til 
hinanden. Således består procesdiagrammet af følgende relaterede processer: 

 Udsendelse af påmindelsesmail eller tro- og loveerklæring til Sikrede 

 Besvarelse af tro- og loveerklæringer via selvbetjening 

 Registrering af svar på tro- og loveerklæringer ved henvendelse til kommune. 
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3.9.1 Procesdiagram 

 

3.9.2 Formål, input og output 

Formål At påminde en Sikret om, at deres Særlige sundhedskort er ved at 
udløbe og modtage svar på påmindelsen. 

Primære output Påmindelsesmail, tro- og loveerklæring og svar på tro- og 
loveerklæring 

Starter processen X antal dage inden udløb af et SSK, henvendelse om fornyelse af 
SSK eller 

Slutter processen Den Sikrede er informeret om udløb og har evt. svaret på en tro- 
og loveerklæring. 

Hyppighed/frekvens X antal dage inden udløb 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

9. Fornyelse af SSK  (Appendiks 3.1.1-200)
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Aktører Ansvarlig enhed: Kommune 
Udførende roller: Sagsbehandler, Sikret 
Øvrige roller:  

3.9.3 Procesbeskrivelse 

Id Aktiviteter 

9.1  Send tro- og loveerklæring 

Har en Sikret CPR-nummer, sendes der tro- og loveerklæring via Fjernprint (se 
eksempel i appendiks 3.1.1-205). 

Har en Sikret ikke CPR-nummer, er der i forbindelse med oprettelse af den Sikrede, jf. 
processen i afsnit 3.1, angivet en ønsket påmindelsesmetode. Er den ønskede 
påmindelsesmetode angivet til ’Brev’, sendes der tro- og loveerklæring til den Sikrede 
via Fjernprint. Forskellen er dog her, at forsendelsesadressen medsendes i snitfladen 
jf. underbilag 3.1.2.  

9.2  Send påmindelse 

Er den ønskede påmindelsesmetode angivet til ’E-mail’, sendes der en 
påmindelsesmail, til den e-mail-adresse der er registreret på den Sikrede.  

9.3  Svar på tro- og loveerklæring 

Har en Sikret CPR-nummer, og dermed NemID, kan den Sikrede logge på 
selvbetjening (evt. gennem link i den fremsendte tro- og loveerklæring), og angive 
deres svar på tro- og loveerklæringen.  

Har en Sikret afgivet tro- og love på, at de stadig opfylder betingelserne for at få et 
SSK, fortsættes med bestilling af kortet jf. processen ’Bestilling og behandling af kort’. 

9.4  Registrer svar på tro- og loveerklæring 

Sikrede kan dog også vælge at henvende sig til kommunen med deres tro- og 
loveerklæring. I disse tilfælde registrerer en sagsbehandler, at den Sikrede har afgivet 
tro- og love, hvorefter kortet bestilles.  

3.9.4 Krav 

Tabel 18: Krav – Fornyelse af særlige sundhedskort 

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

118.  MK Fornyelse af Særlige sundhedskort 

Leverancen skal medføre, at Kunden har systemunderstøttelse 
til Fornyelse af særlige sundhedskort. 

9 Adm + 
Selv 

K 

119.  PK Procesunderstøttelse af Fornyelse af særlige sundhedskort 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den 
diagrammerede proces for Fornyelse af særlige sundhedskort, 
således som den er modelleret i appendiks 3.1.1-200 og belyst i 
procesbeskrivelsen i afsnit 3.9.3.  

9 Adm + 
Selv 

K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

120.  PK Udsendelse af påmindelser/tro- og loveerklæringer 

Påmindelser/tro- og loveerklæringer skal udsendes i henhold til 
kommunens prioriterede liste over påmindelsesmetoder jf. krav 
6.  

9.1 
og 
9.2 

Adm K 

121.  PK Fravælgelse af påmindelser 

Det skal være muligt for en kommune at fravælge, at der 
sendes tro- og loveerklæringer og påmindelser.  

Begrundelse 

Påmindelser er en service, som ikke alle kommuner ønsker at 
give. 

9.1 
og 
9.2 

Adm K 

3.10 Udstedelse af midlertidigt bevis 

Grundet produktionstid på sundhedskort, EU-sygesikringskort samt særlige sundhedskort, 
kan kortet ikke udleveres med det samme, hvorfor Sikrede har mulighed for at få udstedt et 
midlertidigt bevis på papir, hvis den Sikrede ikke kan vente på, at kortet bliver produceret. 
Eksempler på midlertidige beviser findes i appendiks 3.1.1-209 – appendiks 3.1.1-212. 

Rejsesygesikring findes bag på det almindelige sundhedskort, men i det tilfælde, hvor en 
hvilende Sikret, har behov for rejsesygesikring, kan der udstedes et rejsesygesikringsbevis 
på papir. Rejsesygesikringsbeviset er således også et form for midlertidigt bevis, som den 
hvilende Sikrede kan anvende ved rejser, indtil de ikke længere er hvilende Sikrede, og får 
udstedt et sundhedskort.  

Måden hvorpå et midlertidigt Bevis kan udleveres, afhænger af bevistypen. Således vil 
sundhedskort og særlige sundhedskort kunne sendes til borgeren via Fjernprint og herunder 
evt. digital post, mens EU-sygesikringskort og rejsesygesikring skal udskrives, underskrives 
og stemples af en kommune, da andre EU-lande kræver dette som sikring for, at der er tale 
om gyldige beviser.  

Bestillingen af midlertidige Beviser via selvbetjening, vedrører således kun almindelige 
sundhedskort, mens øvrige midlertidige Beviser kan erhverves ved at kontakte kommunen.  

3.10.1 Procesdiagram 

 

10. Udstedelse af midlertidigt bevis  (Appendiks 3.1.1-200)
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3.10.2 Formål, input og output 

Formål Formålet med processen er at udstede et midlertidigt Bevis til en 
Sikret, såfremt Sikrede har udtrykt ønske om dette ifm. 
gennemførelse af en proces, der medfører udstedelsen af et 
sundhedskort eller særligt sundhedskort. 

Primære output Midlertidigt Bevis på papir eller via digital post 

Starter processen Sikret kontakter kommunen eller i gang med et 
selvbetjeningsforløb vedrørende sikringsgruppevalg, lægevalg, 
ændring af følgeskab eller bestilling af kort.  

Slutter processen Der er udleveret/sendt et midlertidigt Bevis. 

Hyppighed/frekvens På forespørgsel fra Sikret 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

Aktører Ansvarlig enhed: Kommune og Udbetaling Danmark (kun 
midlertidige EU-kort) 
Udførende roller: Sagsbehandler/Sikret 
Øvrige roller:  

3.10.3 Procesbeskrivelse 

Id Aktiviteter 

10.1  Vælg typen af bevis 

Har Sikret henvendt sig til kommunen, vælger en sagsbehandler, hvilket midlertidigt 
bevis der ønskes.  

10.2  Angiv oplysninger 

Hvis ikke default ønskes jf. forretningsregler, angives anden gyldig fra- og gyldig til- 
dato. 

10.3  Dan bevis 

Praksys.dk danner beviset i PDF-format. Den Sikrede kan vælge at udskrive 
beviset direkte fra selvbetjeningsløsningen. 

10.4  Vælg udleveringsmetode 

Afhængigt af bevistypen kan der vælges forskellige udleveringsmetoder.  

10.5  Udskriv bevis 

Alternativt kan beviset udskrives på en lokal printer. 

10.6  Underskriv, stempel og udlever/send 

Sagsbehandler underskriver og stempler Beviset, og udleverer eller sender det til 
Sikrede.  

10.7  Kontroller ret til bevis 

Ønsker den Sikrede et midlertidigt Bevis, kontrollerer Praksys.dk retten til 
udstedelse af Beviset iht. forretningsreglerne.  
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Der skal kun kunne bestilles et midlertidigt Bevis via selvbetjening i forbindelse 
med, at der udstedes et sundhedskort eller særligt sundhedskort. Dette skyldes, at 
antallet af midlertidige Beviser ønskes begrænset.  

10.8  Dan bevis 

Har den Sikrede ret til at få udstedt et midlertidigt Bevis, dannes Beviset i PDF-
format, og den Sikrede kan printe det med det samme.  

10.9  Send via Fjernprint 

Er der tale om et sundhedskort eller et særligt sundhedskort, kan kommunen vælge 
at sende Beviset via fjernprint. 

Har en Sikret bestilt midlertidigt sundhedskort via selvbetjening sendes det 
ligeledes via Fjernprint. 

3.10.4 Krav 

Tabel 19: Krav – Udstedelse af midlertidigt bevis 

ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

122.  MK Udstedelse af midlertidigt bevis 

Leverancen skal medføre, at Kunden har systemunderstøttelse 
til Udstedelse af midlertidigt bevis. 

10 Adm + 
Selv 

K 

123.  PK Procesunderstøttelse af Udstedelse af midlertidigt bevis 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den 
diagrammerede proces for Udstedelse af midlertidigt bevis, 
således som den er modelleret i appendiks 3.1.1-200 og belyst i 
procesbeskrivelsen i afsnit 3.10.3.  

10 Adm + 
Selv 

K 

124.  PK Forskellige typer af midlertidige beviser 

Det skal kunne vælges, hvilken type af midlertidigt bevis der 
ønskes: 

 Sundhedskort 

 Særligt sundhedskort 

 EU-sygesikringskort 

 Rejsesygesikring. 

10.1 Adm K 

125.  PK Generering af midlertidige beviser 

Praksys.dk skal generere midlertidige beviser som PDF-filer. 

Begrundelse 

Fjernprint stiller krav om modtagelse af PDF-filer. 

10.3 
og 

10.8 

Adm + 
Selv 

K 

126.  PK Gyldighedsperiode på midlertidige beviser 

Gyldighedsperiode skal kunne ændres.  

Dette gælder ikke for selvbetjening, hvor default, jf. 
forretningsregler, ikke skal kunne ændres.  

Begrundelse 

Der kan være særlige tilfælde, hvor default ikke ønskes. 

10.2 Adm K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

127.  PK Læge på midlertidigt sundhedskort 

En evt. læge på det midlertidigt sundhedskort, skal være den 
læge der er registreret på Sikret i den angivne 
gyldighedsperiode.  

Begrundelse 

Beviset skal afspejle de gældende oplysninger i Praksys.dk. 

10.2 Adm + 
Selv 

K 

128.  K Fravalg af udsendelse via Fjernprint 

Hver kommune skal kunne vælge, hvorvidt de ønsker at sende 
midlertidige Beviser via Fjernprint ifm. bestillinger via 
selvbetjeningsløsningerne.  

Begrundelse 

Der betales for hver brev, der sendes til en Sikret via Fjernprint, 
og den Sikrede har i forvejen mulighed for at printe/gemme 
Beviset direkte fra selvbetjeningsløsningen. 

10.4 Selv K 

3.11 Betaling og udstedelse af kort 

På baggrund af ethvert lægevalg, gruppeskift eller bestilling af et kort af enhver slags, skal 
der udstedes et kort. Hvorvidt der opkræves gebyr for et kort, afhænger af en række regler, 
samt af den enkelte kommunes valg.  

Alle sundhedskort, særlige sundhedskort og EU-sygesikringskort produceres i dag af 
kortproducenten Oberthur Technologies Denmark A/S, som Danske Regioner har indgået 
aftale med. 
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3.11.1 Procesdiagram 

 

3.11.2 Formål, input og output 

Formål Formålet med processen er at udstede et kort til en Sikret. 

Primære output Sundhedskort/Særligt sundhedskort/EU-sygesikringskort er evt. 
betalt og bestilt hos kortproducent.  

Starter processen Betaling skal foretages, Betaling er modtaget, besked fra 
kortproducent om kortafsendelse. 

Slutter processen Betaling er reserveret eller registreret, der er afsendt en bestilling 
af kort til kortproducenten eller bogføring af gennemført.   

Hyppighed/frekvens På forespørgsel fra Sikret. 

Nuværende it-
værktøjer 

NOTUS Kommunal 

Aktører Ansvarlig enhed: Kommune 
Udførende roller: Sagsbehandler, Sikret 
Øvrige roller: Kortproducent. 
 
 
 
 
 

11. Betaling og udstedelse af kort (Appendiks 3.1.1-200)
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3.11.3 Procesbeskrivelse 

Id Aktiviteter 

11.1  Kontroller om der skal betales 

I bestemte tilfælde af kortudstedelse, jf. forretningsreglerne, opkræves der gebyr for 
kort. Efter et kort er bestilt og inden bestillingen sendes til kortproducenten, skal det 
således vurderes, om udstedelsen kræver betaling.   

Kræves der betaling informeres borgeren eller sagsbehandleren, og betalingsforløb 
igangsættes.  

Kræves der ikke betaling, sker der ikke mere, før et antal dage inden 
ikrafttrædelsesdato (kortets gyldighed), jf. aktivitet 11.6.  

11.2  Foretag betaling 

Sker kortbestillingen direkte i Administrationssystemet i Praksys.dk, sker betaling 
eksternt for Praksys.dk. 

11.3  Registrer betaling 

Sagsbehandleren registrerer betalingen, når denne er gået igennem via 
bankoverførsel eller girokort, og først når betalingen er registreret, kan kortet 
endeligt bestilles.  

11.4  Registrer betalingsoplysninger 

Såfremt kortbestillingen sker fra en selvbetjeningsløsning, kan borgeren betale over 
nettet ved at betalingsoplysninger. 

11.5  Reserver betaling 

Beløbet reserveres, og trækkes først, når bestillingen er sendt til kortproducenten. 

11.6  Send bestilling 

Kortbestillingen sendes til kortproducenten iht. kravene til snitflade D01, D02 og D03 
jf. underbilag 3.1.2. 

Hver nat sendes bestillinger på de kort, der har gyldighed 3 dage efter.  

11.7  Træk betaling 

Når der er modtaget besked fra kortproducenten om, at kortet er afsendt jf. 
udvidelsen af snitflade D01, D02 og D03 i underbilag 3.1.2, trækkes beløbet fra den 
Sikrede.  

11.8  Lav bogføring 

Når en betaling af gennemført, bogføres betalingen automatisk i kommunens 
økonomisystem jf. snitflade X04 i underbilag 3.1.2. 
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3.11.4 Krav 

Tabel 20: Kravtabel 
ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

129.  MK Betaling og udstedelse af Kort 

Leverancen skal medføre, at Kunden har systemunderstøttelse til Betaling 
og udstedelse af Kort. 

11 Adm + 
Selv 

F 

130.  PK Procesunderstøttelse af Betaling og udstedelse af Kort 

Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den diagrammerede proces 
for Betaling og udstedelse af Kort, således som den er modelleret i 
appendiks 3.1.1-200 og belyst i procesbeskrivelsen i afsnit 3.11.3.  

11 Adm + 
Selv 

F 

131.  PK Validering af krav om gebyr 

Praksys.dk skal pba. forretningsreglerne kunne angive, hvorvidt der skal 
betales for et kort (sundhedskort, særligt sundhedskort eller EU-
sygesikringskort). 

Begrundelse 

Der er mange regler om i hvilke tilfælde, der skal opkræves et gebyr for 
kortet, og det vil lette brugerens arbejde, hvis Praksys.dk kommer med en 
vurdering. 

11.1 Adm + 
Selv 

F 

132.  PK Omgåelse af systemets vurdering af krav om gebyr 

Brugeren skal kunne vælge at se bort fra systemets vurdering. 

Begrundelse 

Der er ting, som Praksys.dk ikke vil kunne validere på, fx hvorvidt kortet er 
dårligt produceret. 

11.1 Adm K 

133.  MK Betaling over nettet 

En Sikret skal kunne betale via selvbetjeningsløsningen, såfremt der 
opkræves et gebyr jf. snitflade X12.  

11 Selv K 

134.  PK Reservering af betaling 

Ved betaling over nettet, skal gebyret for kortet reserveres, og først 
trækkes, når der modtages besked fra kortproducenten om, at kortet er 
afsendt med posten, jf. krav til snitflade X13 i underbilag 3.1.2.  

Begrundelse 

Dette skal sikre, at selvbetjeningsløsningerne lever op til generelle regler 
omkring e-handel, jf. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til 
handel og markedsføring på internettet: 
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-
og-
vejledninger/Markedsfoeringsloven/internettetehandel?SC_itemid=88f301f3-
ef54-4d12-a1ba-e8aa930a7095  

11.5 

Og 
11.7 

Selv K 
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ID Prioritet Krav Ref. System R/K/F 

135.  PK Registrering af betaling 

Det skal kunne registreres, hvorvidt borgeren har betalt for et kort, 
uafhængigt af hvordan borgeren har betalt (fx over borger.dk, i 
borgerservice, bankoverførsel eller girokort). 

Har Sikret betalt over nettet, skal betaling automatisk registreres, mens 
øvrige betalinger skal kunne registreres manuelt.  

Dette kan evt. ske ved, at der oprettes en Opgave på at betaling mangler, 
hvor en sagsbehandler efterfølgende kan registrere at betaling er modtaget.  

Begrundelse 

Skal der betales for et kort, skal bestillingen ikke kunne effektueres, før 
betaling er registreret. 

11.3 Adm K 

136.  PK Betalingsmuligheder 

En Sikret skal kunne betale med de betalingskort i 
selvbetjeningsløsningerne, som en given kommune har betalingsaftale med.   

Begrundelse 

Skal give Sikrede bedre muligheder for at gennemføre et 
selvbetjeningsforløb, der kræver betaling. 

11.4 Selv K 

137.  PK Hændelser der påvirker kortbestilling 

Inden bestillingen sendes af sted til kortproducenten skal Praksys.dk 
kontrollere, om der er indtruffet Hændelser (også dem med fremtidige 
ikrafttrædelsesdato), der ændrer oplysninger om den Sikrede eller Yderen.   

Er dette tilfældet, skal der oprettes en Opgave.  

Begrundelse 

Det ønskes ikke at udstede et kort til en Sikret, såfremt der inden for kort tid 
skal udstedet et nyt som følge af nye oplysninger. 

11.6 Adm + 
Selv 

F 

138.  MK Data til kortproducent 

Bestillinger af kort hos kortproducenten, skal ske iht. snitfladekravene jf. 
underbilag 3.1.2.  

Begrundelse 

Kortproducenten kan kun modtage bestillinger, der leveres i det rigtige 
format. 

11.6 Adm + 
Selv 

F 

139.  PK Tilpasning af data til snitfladekrav 

Der skal kunne ske en forkortelse af en Sikrets oplysninger inden bestilling 
via snitfladen, ud fra regler der aftales under afklarings- eller designfasen.  

En regel kunne fx være, at mellemnavne forkortes til forbogstavet.  

Begrundelse 

Snitfladen har begrænsninger ift. antallet af felter, hvilket kan betyde, at der 
ikke er plads til den Sikredes fulde oplysninger. 

11.6 Adm + 
Selv 

F 

140.  PK Automatisk bogføring af betalinger i økonomisystem 

Betalinger foretaget i et selvbetjeningsforløb skal automatisk kunne 
bogføres i den enkelte kommunes økonomisystem som standard finans iht. 
integrationen til den fælles kommunale ØIR, jf. afsnit 2.7. 

11.8 Adm + 
Selv 

K 
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