
Borgerblikket 
Guide til felter og hvor information kommer fra



Hvor kommer data på sagsoverblik fra?

Her vises en liste med alle borgers 
sager, der er oprettet efter den 

skæringsdato for de KLE-nummer som 
kommunen har valgt. Ved klik på plus 
ses yderligere information om sagen.

Ved klik her vises en liste af de 
sagstyper, kommunen har ønsket at vise 
og fra hvilken skæringsdato, sagerne 
vises fra. Sagerne skal være oprettet 
efter skæringsdatoen, for at blive vist. 
Fx: 
”I X kommune kan du se sager inden for 
områderne:

- Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp 
mv.)

- Uddannelseshjælp

Du kan se dine sager som er oprettet efter 11. 
december 2018. ”

Her ses status på 
sagen. Den kan 

være: ‘Behandles’, 
eller ‘Afsluttet’. 

For sager, hvor der 
er en ydelse, kan 
status også være 

‘Ydelsen udbetales’



Hvor kommer sagsinformationer fra? 1/2

Kontaktoplysninger 
hentes fra en 

konfigurationsfil, 
hvor hver kommune 
selv har valgt, hvad 

de vil vise. 

Navn på sagen: 
Navnet svarer til 
Sagstype titel i 

KMD Sag eller KLE-
emne (uden 

nummer) i SAPA
Her ses status på sagen. For sager uden 
ydelse kan status være: ‘Behandles’, 

eller ‘Afsluttet’. For sager, hvor der er 
en ydelse, vil der derudover være status 

‘Ydelsen udbetales’, når den første 
udbetaling til borger er sket. Sagen står 
som ‘Afsluttet’, når sag i KMD Sag har 
status ‘Inaktiv’. Dvs. både KMD Sag 

status ‘Aktiv’ og ‘Passiv’ vil have status 
‘Behandles’ eller ‘Ydelsen udbetales’ i 

ADDA

Link til visning af 
nærmere 

information om 
Ydelsen på 
borger.dk



Hvor kommer sagsinformationer fra? 2/2
Senest ændret svarer til 

ændringsdato ved 
ændringer i sagsstatus og 
dato for modtagelse og 

afsendelse af 
dokumenter/breve

Oprettelsesdato for sagen. 

Titel og dato for 
dokumenter på borgers 
sag, hvis kommunen har 

valgt at vise 
dokumenter. Vi viser 
dokumenter af typen 

‘indgående’ eller 
‘udgående’ der sendes 
med status ‘Modtaget’, 

‘Publiceret’ eller 
‘Endeligt’ fra 

fagsystemet. (I KMD Sag 
svarer det til 

dokumenter der er 
‘Godkendt’.) 



Hvor kommer ydelsesinformationer fra? 

Vises ikke i KMD Sag 
men i KMD 

fagsystemet. I SAPA 
er det feltet 

‘Betalingsfrekvens’.

Vises ikke i KMD 
Sag men svarer til 
feltet ‘Nettobeløb’ 

i SAPA

Kommunenavn – 
uden nummer

Hvis ydelsen 
udbetales til en 

anden, vil det også 
fremgå her som 
‘udbetales til’, 

svarende til feltet 
‘Modtager’ i SAPA

Udbetalingsdato 
svarer til samme 

felt på fanen 
Ydelser i KMD Sag, 
eller ‘Udbetalt d.’ 

i SAPA

Periode svarer til 
felterne ‘Periode 
fra’ og ‘Periode 

til’ på fanen 
Ydelser i KMD Sag. 
I SAPA ses periode 

på den enkelte 
udbetaling.



Mere information

Hvis der findes en 
selvbetjening kan 

kommunen vælge at der 
linkes til den her

Link til borgers ‘digital post’

Link til artikel med generel 
information der passer med 

sagstypen.(KLE) 


