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Introduktion til LUNA



Nyt fællesregionalt praksisadministrationssystem

• LUNA er en fællesregional løsning, der skal administrere 
praksisområdet, så Notus kan udfases

• LUNA skal sikre, at regionerne også i fremtiden kan 
administrere praksissektoren i henhold til gældende 
overenskomster og lovgivning
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LUNA-programmets udgangspunkt

• Notus er et forældet system, der trænger til at blive skiftet 
ud, så regionerne fortsat kan sikre afregning til tiden

• Praksys.dk blev stoppet, fordi der ikke var den nødvendige 
fremdrift i projektet

• Derfor skifter vi Notus ud med LUNA
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Det ansvarlige og hurtigste alternativ til Notus

• LUNA har været i drift i Region Midtjylland siden 2011

• Udbygningen af LUNA er det ansvarlige valg, fordi LUNA har 
kørt stabilt og kan udbygges til en national løsning

• LUNA er den hurtigste måde at etablere en løsning, der 
sikrer, at regionerne fortsat kan administrere praksisområdet 
i henhold til gældende overenskomster og lovgivning
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Side 6Side 6

2021

• Afregningsfunktionalitet til regionerne 
i kraft af den nye løsning

• Integrationer til tredjepartsystemer 
som Sundhed.dk m.fl.

• Kontrolstatistikker med nyt layout

• Planlagt ibrugtagningsperiode:
01.05.2021 – 30.11.2021 

Videre 
drift og 

udvikling

2022

• Overenskomstmodul til styring af aftaler, 
ydelser og takster

• Afløser for Praksis- og Afregningsportalen 
(PAP) på Sundhed.dk

• Sammenhæng til kommunernes fremtidige 
løsning til håndtering af borgernes lægevalg

• Planlagt ibrugtagningsperiode:
01.04.2022 – 30.08.2022

Leverance A
Leverance B

Hovedleverancer



Ibrugtagning af leverance A

• LUNA tages successivt i brug i denne rækkefølge
– Region Nordjylland

– Region Sjælland

– Region Syddanmark

– Region Hovedstaden

• Ibrugtagning forventes at tage tre måneder pr. region
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Specialegrupper til ibrugtagning

• Spe. Gr. 1 Fysioterapi, Kiropraktik, Psykolog, Øfeldt 

• Spe. Gr. 2 "Alle andre end 1 og 3”(f.eks. Speciallæger og Tandlæger)

• Spe. Gr. 3 Almen praksis (inkl. lægevagt), Fodterapi, Apoteker
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Konkrete ændringer



• LUNA vil ikke medføre ændringer for jeres it-praksissystemer

• Proceduren for indsendelse af regninger ændres ikke for 
jeres kunder (yderne)

• Leverance A medfører få ændringer for yderne
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Leverance A’s betydning



Leverance A’s betydning for yderne

• Afregningsdokumenterne får et andet grafisk udtryk

• Region Midtjylland anvender allerede den type 
afregningsdokumenter, de fire andre regioner får med 
leverance A
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Leverance A’s betydning

• Afregningsdokumenter (honoraropgørelsen mv.) får en ny 
placering på Sundhed.dk
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Leverance A’s betydning

• Afregningsdokumenter (honoraropgørelsen mv.) får en ny 
placering på Sundhed.dk
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Filer ligger to steder i overgangsperioden til LUNA

• Afregningsdokumenter vil ligge to steder på Sundhed.dk
1. Under ‘Listevisning’, som er det nye sted på Sundhed.dk

2. I ‘Praksis- og Afregningsportalen’ (PAP) på Sundhed.dk, som I kender

• Indtil regionerne er ude af Notus vil patientlister og –filer være 
på PAP’en og bliver flyttet til Listevisning, når Notus er udfaset

• Region Midtjyllands ibrugtagning af Listevisning på Sundhed.dk 
sker fra og med maj. Der forventes at dokumenterne i en 
periode også fortsat blive sendt til PAP. 

• Når vi er ude af Notus flyttes alle filerne fra PAP’en til 
‘Listevisning’, så det hele er samlet ét sted
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Opsummering af de vigtigste punkter

• LUNA har været i drift i Region Midtjylland siden 2011 og 
udbygges til en fællesregional løsning, der skal erstatte Notus

• LUNA vil ikke medføre ændringer for jeres it-praksissystemer

• Afregningsdokumenter samt patientlister og –filer vil ligge to 
steder på Sundhed.dk i overgangsperioden fra Notus til LUNA
– Listevisning

– Praksis- og Afregningsportalen (PAP)

– Alle filer flyttes fra PAP’en til Listevisning, når regionerne er ude af 
Notus
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