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OK-Nyt – Praksis nr. 006-09 
 
 
Det særlige sundhedskort er blevet moderniseret. 
 
Ændringerne berører alle personer, der har ret til det særli-
ge sundhedskort, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 
121 af 14/12-2006. 
 
Registreringen af personer med ret til kortet ændres. Endvidere ændres 
kortet fra et papkort til et plastkort med magnetstribe. 
 
Personer med ret til kortet er tidligere blevet registreret ved en generel 
personkode fx. 4000000200. Den samme kode blev benyttet for samtlige 
personer. Denne form for registrering har givet en del administrative pro-
blemer. 
 
Nu ændres den generelle personkode således, at registreringen bliver på 
et individuelt personnummer – et cpr.nr.  
 
Fremover vil personer med det særlige sundhedskort blive registeret i sy-
gesikringsregisteret via kommunesystemerne. De hospitaler og andre in-
stanser, der har adgang til sygesikringsregisteret, vil her kunne finde de 
patienter, der er grænsegængere med et gyldigt særligt sundhedskort. 
 
Plastkortet vil kunne benyttes i kortlæseren i praksis, og det vil være mu-
ligt at oprette journaler elektronisk hos læge, tandlæge etc.  Da personer 
med det særlige sundhedskort får et individuelt personnummer (cpr.nr.), 
vil det ikke længere være nødvendigt for apoteker, at benytte CTR-
identifikationsnumre ved køb af receptpligtig medicin for denne person-
gruppe.  
 
Det individuelle personnummer kan være 
- et cpr.nr. for personer, der tidligere har haft et sådant,  
- et skattecpr.nr. for personer, der har fået tildelt et af SKAT og  
- for de få personer, som hverken har et cpr.nr. eller skattecpr.nr., gi-

ves et ”systemtildelt” cpr.nr.  
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Side   2 Systemtildelt cpr.nr. 
Det systemtildelte cpr.nr. genereres i de kommunale systemer. Nummeret 
bør kun gives i de tilfælde, hvor personen ikke er i besiddelse af et al-
mindeligt cpr.nr. eller et skatte-cpr.nr. (tildelt af SKAT). 
 
Et systemtildelt cpr.nr. er opbygget således:  
38MMÅÅxxxx (kvinder) – 39MMÅÅxxxx (mænd),  
MM = fødselsmåned, ÅÅ = fødselsår og xxxx er et systemgenereret lø-
benummer.  
 
De systemtildelte cpr.nr vil ikke være registreret i CPR-registeret, men 
kun i sygesikringsregisteret/kommunesystemerne. 
 
Nationalitetskoder 
Det anbefales, at nationalitetskoden 4000000200 og 4000000065 udgår 
til fordel for de nye individuelle personnumre. Dog vil de nævnte natio-
nalitetskoder fortsat kunne anvendes, da det kan være hensigtsmæssigt 
f.eks. i forbindelse med afregning ved lægebesøg for personer der endnu 
ikke har fået et cpr.nr. eller fået et særligt sundhedskort. Nationalitetsko-
derne vil også kunne anvendes af de IT-systemer, der ikke har implemen-
teret de systemtildelte cpr.numre.  
 
Kortfornyelse 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 121 af 14/12-2006 æn-
dres således, at kortets gyldighedsperiode forlænges fra maksimalt 1 til 
maksimalt 2 år. Kortets gyldighedsperiode er dog stadig højst 1 år for 
visse ikke-erhvervsaktive, der opholder sig i et andet EU-/EØS-land end 
Danmark. Kommunen vurderer som tidligere ved hver udstedelse kortets 
gyldighedsperiode. 
  
Der vil ske en automatisering i det kommunale system i form af marke-
ring for udstedt særligt sundhedskort på borgeren, samt sletning ved ud-
løb. 
 
Ved opstarten vil der blive genereret lister på eksisterende personer med 
markeringen ’udskrevet særligt sundhedskort’. Denne markering vil sam-
tidig blive slettet i systemet, da markeringerne i dag i mange tilfælde er 
mangelfuld. Kommunerne kan ud fra listen foretage registrering og gen-
bestillinger på nye plastkort til de borgere, som har et aktivt særligt sund-
hedskort i pap. 
 



 

 

Side   3 Plastkort 
Papkortet udgår og erstattes af et plastkort. Kortet svarer til det alminde-
lige gule sundhedskort, dog med visse tydelige forskelle. Se bilag. 
Plastkortet har samme anvendelse som det tidligere papkort. Plastkortet 
bestilles i Notus Kommunal (det kommunale sygesikringssystem).  
 
Ud over at den generelle personkode (landekode) på 10 cifre erstattes af 
et cpr.nr., vil kortet også have information om bopælsland via adressen 
samt personens ”socialt sikret land” (betalingsland). Øvrige oplysninger 
forbliver som i dag.  
 
Det vil i det kommunale sygesikringssystem være muligt at registrere 
statsborgerskab. Denne oplysning vises ikke på kortet. 
 
Kortet vil kunne bestilles med eller uden rejsesygesikring – afhængig af 
personens rettigheder. 
 
Det vil være muligt at udskrive et midlertidigt særligt sundhedskort (på 
hvidt papir), som det kan ske i dag i forbindelse med EU-
sygesikringskortet. Det midlertidige kort kan anvendes i de situationer, 
hvor kortet kun udstedes for en kort periode, eller hvor der er brug for 
dokumentation straks. 
 
Stregkoden på det særlige sundhedskort vil indeholde personens cpr.nr. 
svarende til det almindelige sundhedskort. 
 
Snitfladen for magnetstriben på kortet er under udarbejdelse og vil sna-
rest komme til at ligge på www.regioner.dk under Service Og Admini-
stration, Vejledning, Praksisområdet. 
 
Først når IT-systemer/kortlæsere er programmeret vil det være muligt at 
anvende kortlæserne ude i praksis. Lægerne, apoteker m.v. må derfor 
selv indtaste cpr.nr., navn, adresse etc. indtil kortlæserne er klar til at 
modtage informationer fra magnetstriben. 
 
Indførelsestidspunkt 
Indførelse af de individuelle personnumre og plastkort implementeres i 
de regionale og kommunale systemer med virkning fra 07-09-2009.  
 
CSC Scandihealth vil udsende en detaljeret vejledning til kommunerne 
og regionerne om anvendelse af systemet. 



 

 

Side   4  
Berørte IT-systemer bedes tilrettet i det omfang det er nødvendigt, og or-
ganisationerne bedes orientere relevante brugere/medlemmer/systemer 
etc.  
 
Alle regioner bedes videresende denne orienteringsskrivelse til kommu-
nerne. 
  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Danske Regioner, Pia Lund Lunøe 
pll@regioner.dk eller CSC Scandihealth, Agnete Søby asoby@csc.com  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Pia Lund Lunøe 
 
 
 
 
 
 
Nærværende information er sendt til: 
Alle regioner 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
Indenrigs- og Socialministeriet 
Sundhedsstyrelsen 
Skatteministeriet 
KL 
Lægemiddelstyrelsen (CTR-registeret) 
Danmarks Apotekerforening 
Praktiserende Lægers Organisation 
Foreningen af Speciallæger 
Danske Fysioterapeuter 
Dansk Kiropraktorforening 
Dansk Psykologforening 
Dansk Tandlægeforening 
Center for handicappede v. Teddy Øfeldt 
Medcom (praksissystemer) 
Danske Regioner, kontor for IT- og Kvalitet 
KPLL 
SSI 
Unilab 
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