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Indledning

Patienter, som har ret til befordringsgodtgørelse efter 
gældende regler kan i dag ansøge om dette.

I Region Syddanmark håndterer vi 437.000 
befordringsansøgninger om året. Ca. 2/3 af disse 
sendes til behandling på et af de andre kørselskontorer 
i regionen. 

Sagsbehandlingen foregår manuelt og er meget 
ressourcekrævende.

Der er mange arbejdsgange og dermed risiko for fejl. 

Nogle skemaer forsvinder i forløbet.



Indledning

Vi har udviklet et system, som gør alle arbejdsgange 
digitale – både for patienten og personalet. 

Patienten ansøger selv elektronisk  om 
befordringsgodtgørelse via skærme på afdelingen, hvor 
de registrerer sig ved at skanne deres sundhedskort. 



Hvorfor nu endnu et system!

• Stor arbejdsbyrde for det administrative 
personale (regnskabs- og kørselskontorer)

• Stort behov fra klinikken

– Tunge arbejdsgange, meget papir, mange bunker

– Flere hyldemeter med mapper 

• Patienterne står i kø i afsnittet for at få 
udleveret et papirskema

• Lang tid inden pengene kommer til patienten





Til udvikling af et system

• Igangsatte jeg et projekt med involvering af 
engagerede medarbejdere fra øjenafdelingen,  
kørselskontoret samt regnskabsafdelingen

• Agil og hurtigt arbejdende leverandør

• Deltagelse af andre afdelinger fra regionen 
samt alle sygehusenheders regnskabskontorer



Arbejdsgange før

Arbejdsgange nu

1 uge i afd. 2-5 uger i regnskab Op til 10 uger

48 timer

19 arb.proc

7 arb.proc



Hvad har vi udviklet
Et system, der digitaliserer arbejdsgange fra 

patienten ansøger på skærmen til udbetaling af 
transportgodtgørelse

 Via en touchskærm er det let at ansøge 

Automatisk udregning via adresseopslag

 Integration til relevante databaser

Elektronisk behandling af ansøgning til udbetaling 
via Digital Post

Fuld integration til bookingsystemet 

Elektronisk opbevaring af alle ansøgninger 





Digitalisering



Til gavn for personalet
SEKRETÆR

 Bruger ikke tid på at printe skemaerne ud

 Ikke så meget stress for personalet i receptionen (ikke så lange 
køer)

 Personalet verificerer ansøgningsskemaerne, som ligger på en 
server, når der er tid til det. 

ØKONOMIAFDELINGEN

 Ingen indtastning – (link) (fra papir til elektronisk håndtering)

 Bedre tid til øvrige opgaver

 Elektronisk lagring af alle ansøgninger  

 Direkte afsendelse til Digital Post

”Bedre arbejdsmiljø”



Til gavn for patienterne

De står ikke i kø for at få udleveret blanketten 
på papir

Intuitivt program (1/2 minut)

Pengene er overført ca. 2 dage efter besøg 
mod tidligere en ventetid på op til 10 uger

”Professionel håndtering af min sag”



Resultat

 Elektronisk sagsbehandling af ansøgning 

 Let ansøgningsprocedure

 Hurtig udbetaling

 Adm. tidsforbrug reduceret med 80%

 Bedre arbejdsmiljø

 Elektronisk lagring

 Ingen papir – godt for miljøet 


