
 
 
 

 

  
Praksys.dk 
 

 

  

  

  

  

  

 

 
 
 

 
 
Praksys.dk 

Underbilag 3.1.1 - del 9  

Cases 

 
  



Bilag 3.1.1 – del 9 Cases 

Side 2 af 15 

 



Bilag 3.1.1 – del 9 Cases 

Side 3 af 15 

Indholdsfortegnelse 

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

2 Case 1 Behandling af gule regninger............................................................................ 7 

3 Case 2 Yder flytter og Sikrede skal vælge ny læge........................................................ 9 

4 Case 3 Udarbejdelse af standardrapport i datavarehus ............................................. 11 

5 Case 4 Understøttelse af EU/EØS regning .................................................................. 15 
 
 
  



Bilag 3.1.1 – del 9 Cases 

Side 4 af 15 

  



Bilag 3.1.1 – del 9 Cases 

Side 5 af 15 

1 Indledning 

Tilbudsgiver skal udarbejde præsentationer af hvordan cases beskrevet i nærværende 
dokument forventeligt vil blive håndteret. 
 
Formålet med cases er, at det for Kunden bliver klart, hvilke oplevelser Ydere, Borgere samt 
Kundens medarbejdere skal forvente ved udførelse af udvalgte, væsentlige arbejdsopgaver. 
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2 Case 1 Behandling af gule regninger 

Casen omhandler behandling af gule regninger, dvs. regninger, som jf. regningsvaliderings-
reglerne kræver sagsbehandling.  
 
Udgangspunkt 
Deadline for indsendelse af speciallægers regninger er nået og adskillige speciallæger samt 
andre Ydere i Regionen har til Praksys.dk indsendt regninger for foregående måned. 
 
Regionen har et team på 3 regningssagsbehandlere, der blandt andet arbejder med 
speciallæge-afregning.  
 
Handlinger 
En regningssagsbehandler – Kasper – møder på arbejde om morgenen, og vil gerne 
indledningsvis have et overblik over porteføljen af de modtagne regninger. 
 
Dernæst går Kasper i gang med at få tildelt regninger og behandle dem. 
 
 
Tabel 1: Krav vedrørende Case 1 

ID Prio-
ritet 

Krav R/K/F 

1  PK Case 1 Behandling af gule regninger 

Tilbudsgiver skal illustrere følgende: 

 hvordan en regningssagsbehandler forventeligt får overblik 
over porteføljen af de modtagne regninger 

 hvordan en regningssagsbehandler forventeligt kommer til at 
arbejde med sagsbehandlingen af de gule regninger 

R 
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3 Case 2 Yder flytter og Sikrede skal vælge ny læge 

Casen omhandler at en Yder, der er almenlæge, flytter, og at Sikrede skal vælge ny læge.  
 
Udgangspunkt 
En Yder der er almenlæge – Olsen – vil gerne flytte. Flytningen har en sådan karakter, at de 
tilknyttede Sikrede ikke har mulighed for at beholde deres nuværende læge. 
Yder har været i dialog med en yderadministrator – Lena – i regionen, der efter fornødne 
overvejelser mv. mundtligt har informeret om, at Yder forventeligt kan opnå godkendelse til 
flytningen.  
 
Handlinger 
Yder Olsen anvender Yderselvbetjening og indtaster sin kommende adresse med angivelse 
af hvornår han flytter. Herudover udfylder han eventuelt øvrige nødvendige informationer.  
Olsen anfører en note om, at han jf. dialog med Lena forventer at flytningen kan godkendes. 
 
Yderadministrator Svend ser information om, at Yder har anmodet om adresseændring, 
læser informationen, foretager en realitetsbehandling af anmodningen, og godkender 
anmodningen i Administrationssystemet.  
Procestrinnet med realitetsbehandling af anmodningen er ikke understøttet af Praksys.dk. 
 
Svend foretager endvidere de fornødne trin for at orientere de relevante sikrede om 
flytningen, samt om at de derfor nu skal vælge ny læge inden en vis frist. 
 
Kort efter at fristen for lægevalg er udløbet, skal en medarbejder håndtere, at en række 
Sikrede ikke har fået valgt ny læge. 
  
 
Tabel 2: Krav vedrørende Case 2 

ID Prio-
ritet 

Krav R/K/F 

2  PK Case 2 Yder flytter og Sikrede skal vælge ny læge 

Tilbudsgiver skal illustrere følgende: 

 Hvordan en Yder der er almenlæge forventeligt skal anvende 
Yderselvbetjening til at anmode om adresseændring 

 Hvordan en Yderadministrator forventeligt informeres om 
anmodningen og godkender den. 

 Hvordan en Yderadministrator forventeligt informerer de 
relevante Sikrede om at de skal vælge ny læge 

 Hvordan en medarbejder forventeligt håndterer, at en række 
Sikrede ikke har fået valgt ny læge på trods af at frist for valg 
er overskredet 

F 
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4 Case 3 Udarbejdelse af standardrapport i datavarehus 

Casen omhandler at en analytiker skal udarbejde en ny standardrapport i datavarehus. 
 
Udgangspunkt 
Der er behov for at udarbejde en ny standardrapport. 
 
Rapporten skal for Ydere vise gennemsnitligt antal ydelser pr. patient, svarende til unikke 
cpr. numre over 1 år (månedsfordelt). Yderne befinder sig i 5 forskellige kommuner, som 
data skal fordeles på. I rapporten skal optræde subtotaler for hver kommune. Der skal være 
totaler for de samlede kommuner/ydere for de enkelte måneder. 
 
Data skal vises i en tabel jf. logisk skabelon på efterstående side, og der skal desuden være 
en meningsfuld, grafisk præsentation af data, som tilbudsgiver selv kan beslutte. 
 
Der er følgende datasæt til rådighed – vedlagt som indlejret fil 
(Dobbeltklik på filen for at åbne den). 

Data til Case 3.xlsx

 
Der skal anvendes følgende kolonner fra datasættet:  

 CPR_Drillthrough Sikret_CPR 

 Antal Ydelser 

 Afregning periode Maaneds navn 

 Yder_kommune 

 Yder 

Handlinger 
En analytiker – Susanne – betjener Praksys.dk for at udarbejde standardrapporten og gøre 
den tilgængelig for andre. 
 
Tabel 3: Krav vedrørende Case 3 

ID Prio-
ritet 

Krav R/K/F 

3  PK Case 3 Udarbejdelse af standardrapport i datavarehus 

Tilbudsgiver skal illustrere følgende: 

 Hvordan en analytiker forventeligt skal betjene Praksys.dk for 
at udarbejde en standardrapport som specificeret, og gøre 
den tilgængelig for andre. 

R 
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Logisk skabelon til Case 3 – Gennemsnitligt antal ydelser pr. patient (Samlet antal ydelser  / antal unikke cpr-numre) 

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit 

Gen-
nem-

snit Gennemsnit 

Kommune 1                           

Yder 1                           

Yder 2                           

Yder 3                           

Yder 4                           

Total kommune 1                           

Kommune 2                           

yder 5                           

yder 6                           

yder 7                           

yder 8                           

yder 9                           

yder 10                           

Total kommune 2                           

Kommune 3                           

Yder 11                           

Etc…                           

Gennemsnit for  alle ydere                           
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5 Case 4 Understøttelse af EU/EØS regning 

Casen omhandler at en Sikrets regning vedr. Ydelser i et andet EU/EØS-land honoreres.  
 
Udgangspunkt 
En Sikret – Per – har i Tyskland fået en tandlægebehandling hos en tandlæge – Dr. Dental. 
 
Per har en billedfil indeholdende en tysksproget regning der dokumenterer, at han har betalt 
EUR 100 til Dr. Dental for nærmere specificeret tandlægebehandling.  
 
Efter danske forhold er der to Ydelser, der berettiger tilskud på hhv. DKK 100 og DKK 250. 
Pers historik for tandlægeregninger – således som den forefindes i Praksys.dk – medfører, at 
Ydelsen til DKK 100 ikke er tilskudsberettiget. 
 
Den aktuelle kurs på EUR er 750. 
 
Handlinger 
Per anvender Borgerselvbetjening til at inddatere regningen til Regionen. 
 
En sagsbehandler i Regionen behandler Pers regning indledende ved at omdanne den til 
Ydelser. 
 
Regningen behandles jf. processen for regningsbehandling. 
 
Tabel 4: Krav vedrørende Case 4 

ID Prio-
ritet 

Krav R/K/F 

4  PK Case 4 Understøttelse af EU/EØS regning 

Tilbudsgiver skal illustrere følgende: 

 Hvorledes en Sikret forventeligt skal anvende 
Borgerselvbetjening til at anmode om at få refusion 
vedrørende en EU/EØS-regning 

 Hvordan en sagsbehandler forventeligt skal behandle Pers 
regning indledende, ved at omdanne den til Ydelser 

 Hvordan regningen i øvrigt forventeligt behandles jf. 
processen for regningsbehandling. 

R 
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