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Angivelse af personfølsomme oplysninger i OIOUBL 
 

Som leverandør til det offentlige kan der i særlige tilfælde være behov for i fakturaen at angive CPR-

nummeret på den person, som har modtaget den leverede ydelse. 

For at sikre at sådanne personfølsomme oplysninger kan håndteres korrekt hos modtageren af 

fakturaen, og dermed kun bliver tilgængelig for de relevante systemer og medarbejdere, er der visse 

krav, der skal overholdes i den elektroniske faktura. Dels skal fakturaen markeres med, at den 

indeholder personfølsomme oplysninger, og dels skal oplysningerne angives i udvalgte felter i OIOUBL 

dokumentet. 

Markering for, at dokumentet indeholder personfølsomme oplysninger 

I fakturaen anvendes klassen AdditionalDocumentReference til at angive, at dokumentet indeholder 

personfølsomme oplysninger samt sikkerhedsniveauet herfor. 

Der findes tre sikkerhedsniveauer: 

 Gruppe 1 niveau omfatter almindelige personoplysninger som CPR-nummer, navn, adresse, 

civilstand etc. 

 Gruppe 2 niveau omfatter følsomme oplysninger som race, religion, helbredsmæssige og 

seksuelle forhold etc. 

 Gruppe 3 niveau omfatter andre følsomme oplysninger som strafbare forhold, væsentlige 

sociale problemer og andre rent private forhold. 

Ved angivelse af CPR-nummer i fakturaen skal der jf. ovenstående anvendes sikkerhedsniveau 1. Dette 

angives i OIOUBL fakturaen på følgende vis, hvor ID og DocumentType tilsammen markerer indhold af 

personfølsomme oplysninger og disses sikkerhedsniveau: 

 

Læs evt. mere i Digitaliseringsstyrelsens guideline for DOKUMENTREF som findes på følgende link: 

http://www.oioubl.info/guidelines/da/commonguidelines.html  
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Angivelse af de personfølsomme oplysninger 

Angivelsen af selve CPR-nummeret på ydelsesmodtageren skal følge de retningslinjer, som 

Digitaliseringsstyrelsen har udstukket. Retningslinjerne fremgår af FAQ 18 og FAQ49, som findes på 

dette link http://www.oioubl.info/faq/faq.xml.  

Vær opmærksom på, at i en OIOUBL kreditnota tillades klassen Delivery kun på linjeniveau. 

Det kan forekomme, at fakturamodtagere har specificeret, hvor de ønsker oplysningerne placeret. I så 

tilfælde skal disse retningslinjer følges. Eksempelvis har Region Syddanmark et ønske om, at 

ydelsesmodtager altid angives i Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID som vist i nedenstående 

eksempel: 
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