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INDFLYVNING



EOJ - UDFORDRINGSBILLEDE



Udfordringsbillede

1. Hvordan kan vi aflevere sager/forløb uden at skulle bryde dem op i mindre enheder?

2. Hvornår afsluttes en sag? Når den afgøres eller når ydelsen er ”leveret”?

3. Hvordan opmærkes sager/forløb med KLE, når henvendelsen er kompleks eller vag?

4. Er det nødvendigt med en relation mellem sagen/afgørelsen og den bevilgede ydelse?

5. Findes der en sag/et forløb når hjemmesygeplejen bevilger ydelser/indsatser?

6. Hvor mange detaljer om en ydelse/indsats skal overføres til ydelsesindekset?

7. Hvordan sikre vi samlede afgørelser, når behovet går på tværs af flere KLE-numre?



Verifikation af udfordringsbilledet



FORSKELLIGHEDEN PÅ TVÆRS 
AF KOMMUNERNE

BL.A. PÅ SAGSFORSTÅELSE



Varianter af sagsbegreb på omsorgsområdet

Én lang borgersag, fra borgeren første gang er i kontakt med omsorgsområdet og til borgeren dør

Én lang FS3-sag, fra borgeren første gang er i kontakt med omsorgsområdet og til borgeren dør

Enkeltsager

Hjælpemidler Træning Plejebolig



Varianter af sagsbegreb på socialområdet

Én lang borgersag, fra borgeren første gang er i kontakt med socialområdet

Enkeltsager



Sammenblanding af omsorg og social

Én lang borgersag, som dækker både omsorg og social



FORSKELLIGHEDEN PÅ TVÆRS 
AF FAGOMRÅDER



Sagsbegrebet på andre fagområder 
uden stor varians inden for fagområdet

Jobcenter

Sagsskift ved målgruppeskift

Ydelser

Enkeltsager

Udsatte børn og unge

En lang borgersag

Pladsanvisning

Enkeltsager opdelt i ansøgning og udførelse

Uddannelsesvejledning

En lang borgersag fra barnet starter i 6. klasse og indtil de er 25/30 år – også selvom der ikke sker noget i sagen

Byggesager

Enkeltsager



LØSNINGSSKITSER



Prioriterede rammer for løsningerne

• Løsningerne må ikke kræve at en kommune skal ændre deres praksis og 

dermed heller ikke pålægge kommunernes sagsbehandlere og udførende 

medarbejdere ekstra arbejde. Derfor skal løsningerne kunne rumme 

forskelligheden på tværs af kommunerne. En kommune kan dog godt 

beslutte sig for at ændre deres praksis.

• Løsningerne skal understøtte både SAPAs og Borgerblikkets behov for at 

kunne vise data fra omsorgsområdet og socialområdet, også selvom data 

ikke bliver helt som ønsket i første version.

• Løsningerne skal medføre så få og så billige ændringer i fagsystemerne, den 

fælleskommunal infrastruktur, SAPA og Borgerblikket som muligt.



Udfordringerne dækkes af 4 løsninger

2.  Hvornår afsluttes en sag? Når den afgøres eller når ydelsen er ”leveret”?

6.  Hvor mange detaljer om en ydelse/indsats skal overføres til ydelsesindekset?

4.  Er det nødvendigt med en relation mellem sagen/afgørelsen og den bevilgede ydelse?

5.  Findes der en sag/et forløb når hjemmesygeplejen bevilger ydelser/indsatser?

1.  Hvordan kan vi aflevere sager/forløb uden at skulle bryde dem op i mindre enheder?

3.  Hvordan opmærkes sager/forløb med KLE, når henvendelsen er kompleks eller vag?

7.  Hvordan sikre vi samlede afgørelser, når behovet går på tværs af flere KLE-numre?

A: Friere brug af sagstilstanden ”Afsluttet”

B: Niveau 2 til borgervisning, juridisk analyse ift. deling i SAPA

C: Valgfri relation mellem bevilling og sag

D: KLE-numre på flere niveauer, herunder et Omsorgs- og social KLE



Forretningsmæssige konsekvenser for SAPA, Borgerblik m.fl.

A: Friere brug af sagstilstanden ”Afsluttet”
Data bliver uens på tværs af fagområder i kommunen. Borgeren/SAPA brugeren ser en afsluttet 

kontanthjælpssag og ved dermed at ydelsen er færdigleveret, men ved siden af ligger der en afsluttet 

omsorgssag, hvor levering af ydelsen først lige er påbegyndt.

B: Niveau 2 til borgervisning, juridisk analyse ift. deling i SAPA
Konsekvensen i forhold til deling af ydelsesdata i SAPA kende ikke endnu.

C: Valgfri relation mellem bevilling og sag
Muligheden for at skabe sammenhæng i overblik mellem borgerens sager og de bevilgede ydelser er ikke 

mulig.

D: KLE-numre på flere niveauer, herunder et Omsorgs- og social KLE
Mulighederne for detaljeret dataafgrænsning i SAPA og styring af viste sager på Borgerblikket bliver 

væsentligt forringede. Der vil i højere grad være brug for at SAPA-brugeren tager fat i sagsbehandleren 

på fagområdet i stedet for at kunne læse emne mv. ud af de viste data.



Hvad sker der herfra?

I løsningssporet skal vi:

• Holde 1:1 møder med leverandørerne for deres review af løsningsskitser

• Holde møde med alle de involverede kommuner om deres review

• Konkludere på løsningerne på kortsigt og beskrive behovene for forbedringer af 

løsningerne på lang sigt

Sideløbende kører de øvrige spor:

• Detaljering af forretningsbehov

• Kontraktforhold for kommunerne

• Kommunikation og support

• Evaluering og behov for videre standardisering

Næste udmelding til kommunerne bredt sker i uge 13


