
 

  

FOLKEKIRKENS IT  

I sidste uge blev sidste etape af PERSONtjek sat i drift.  
 
Det betyder, at alle funktioner i systemet nu kan anvendes til både tilsyn og 
egenkontrol.  
Du har nu som enten personregisterfører eller KBF-præst adgang til at 
benytte PERSONtjek – Egenkontrol til kontrol af egne eller hele sognets 
registreringer.  
Du kan trække både kvantitative og kvalitative lister til brug for tilsyn og 
egenkontrol.   
Og som provst har du nu mulighed for at indsende en tilsynsrapport fra et 
afsluttet tilsyn i PERSONtjek til biskoppen.  
 
 
Artikler om PERSONtjek på p-supportforum  
 
Vi har skrevet en række vejledningsartikler om PERSONtjek, som du bør 
læse, inden du begynder at bruge PERSONtjek. Vi har desuden udarbejdet 
nogle tjeklister, som du kan bruge som udgangspunkt for, hvilke ting du 
særligt skal være opmærksom på i forbindelse med tilsyn eller egenkontrol 
med hver enkelt registrering. 

• Vejledningsartikler om PERSONtjek - Tilsyn finder du her.  
• Vejledningsartikler om PERSONtjek - Egenkontrol finder du her.  
• Tjeklisterne er samlet i denne artikel på P-supportforum.  

 
 
Webinar om egenkontrol for KBF-præster og kordegne 
 
Folkekirkens It planlægger at afholde webinarer for KBF-præster og 
kordegne om brugen af egenkontrol i PERSONtjek. Webinarerne vil blive 
afholdt i foråret 2022, og vil blive annonceret på DAP og P-supportforum.  
 

 

Support og drift af PERSONtjek 
 
Hvis du behov for vejledning i at anvende PERSONtjek, skal du finde denne 
på p-supportforum; se ovenfor.  
Hvis der er driftsproblemer med PERSONtjek, vil disse blive annonceret på 
forsiden af p-supportforum.  
 

Endelige idriftsættelse af PERSONtjek  
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https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/sections/4405045687826
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/sections/4410228402450
https://p-support.kirkenettet.dk/hc/da/articles/4410220077202
http://www.kirkenettet.dk/
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Side 2 

 

 

 

Projektet afsluttes 
 
Folkekirkens It vil gerne benytte lejligheden til at takke alle brugere, som har 
deltaget i arbejdet med udvikling og test af PERSONtjek.  
Vi håber, at PERSONtjek lever op til sit formål: at understøtte jeres gode 
arbejde med kvalitetssikring af personregistreringsopgaven.  
 
Det planlægges at udgive en ny og opdateret version af PERSONtjek i løbet af 
foråret 2022. Denne vil blandt andet indeholde sognets adgang til den 
tilsynsliste, som har indgået i det seneste tilsyn. Herudover andre 
forbedringer som i de kommende måneder vurderes at være nødvendige.   
 


