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FØR

Situation:

UNDER

Lotte arbejder i et jobteam, hvor hun bl.a. modtager
ansøgninger om førtidspension.
Hendes job handler i høj grad om indsamling af
data, der gør hende i stand til at tage beslutninger.
Hun har altid en del ansøgninger som skal
behandles og har derfor behov for at indsamlingen
af data kan gøres så nemt og hurtigt som muligt.

Alt efter hvilken type ansøgning hun behandler, er
det forskelligt hvilke informationer Lotte har brug
for. Hun benytter sig derfor af SAPA’s mulighed for
at få en brugerflade, der er tilpasset til en bestemt
arbejdsgang. Hendes systemadministrator har
bl.a. oprettet en brugerflade, som indeholder de
funktioner og data, der er brugbare i forbindelse
med behandling af ansøgninger om førtidspension.

UNDER
I SAPA’s partsoverblik får Lotte et hurtigt overblik
over de oplysninger, der ligger om borgeren i de
offentlige IT-systemer.
Her kan hun bl.a. se oplysninger om bopæl, familieforhold,
læge, behov for tolk, allerede eksisterende sager, bevillinger
og effektueringer, samt kommunikation mellem parten og
kommunen.
På den måde er det nemt for hende at sammenligne
og se, om der er nogle faktorer, der gør, at hun
bliver nødt til at afvise sagen med det samme.

Lotte modtager en ansøgning om førtidspension.

Handling:

ANSØGNING

Lotte vælger den brugerflade, der er tilpasset
arbejdsopgaven og vælger at få et partsoverblik
ved at slå ansøgerens CPR-nummer op i SAPA.

Lotte orienterer sig hurtigt i partsoverblikket.
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Lotte kan bl.a. se, at ansøgeren hedder Boris, er
født i udlandet, samt at han ikke taler dansk og
derfor har brug for en tolk, og så kan hun se, at der
ligger en kontanthjælpssag på ham.
Hvis der er noget ifm. Boris’ opholdsgrundlag, der
forhindrer ham i at få førtidspension, har Lotte brug
for at vide det så, hun kan vejlede Boris i ikke at ansøge. Det letter hendes arbejdsgang, at SAPA giver mulighed
for at hoppe direkte til bl.a. Udlændinge-Informationsportalen
(UIP), hvor hun kan se de nødvendige oplysninger.

Da Boris’ opholdsgrundlag ikke forhindrer ham
i at søge førtidspension, indkalder Lotte ham
til et møde, så hun kan høre om han vælger at
fastholde ansøgningen, samt vejlede ham i resten
af processen.

Lotte hopper fra SAPA til de relevante systemer for
at undersøge Boris’ opholdsgrundlag.

Lotte indkalder Boris til møde og booker samtidig
en tolk til at bistå til mødet.

Da hun ved fra partsoverblikket at Boris ikke taler
dansk, skal hun have booket en tolk til mødet.

Både før, under og efter mødet er Lotte opmærksom på at
dokumentere sagen, ved at tilføje journalnotater til Boris’
allerede eksisterende kontanthjælpssag. Selvom SAPA giver
mulighed for at oprette sager og tage journal-notater, synes
Lotte det er lettest at klare den slags i fagsystemet. Hun synes
dog det er uundværligt, at systemerne taler sammen, så hun
kan se journalnotatet i SAPA, når det er oprettet i fagsystemet.

Lotte afholder møde med Boris og noterer
relevante oplysninger på et journalnotat i Boris’
kontanthjælpssag.
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Da ansøgningen officielt skal behandles af
socialforvaltningen, skal Lotte, hvis Boris fastholder
ansøgningen, herefter sende den til socialforvaltningen,
som opretter en ansøgningssag i fagsystem på den. Derefter
overgår sagen til jobcentret, som tager sig af det videre forløb.

Sagen overtages herefter af sagsbehandleren Jan,
som har til opgave at udfylde dokumentet ’den
forberedende del’ sammen med Boris.
Jan har behov for hurtigt at kunne sætte sig
ind i Boris’ situation og eksisterende sager, før
han mødes med ham og bruger derfor SAPA’s
sagsoverblik som samler sager fra forskellige itsystemer på ét sted. Derved får han et overblik
over hvilke eksisterende sager der ligger, og har
mulighed for at dykke ned i de sager han har
adgang til, og læse de tilknyttede journalnotater.

Fordi Jan er godt forberedt til mødet er han
bedre klædt på til at vejlede Boris og udfylde ’den
forberedende del’ sammen med ham, og hvis der er
noget, han er i tvivl om ift. Boris sag eller situation,
kan han hurtigt finde det i SAPA.

Lotte sender ansøgningen videre til
socialforvaltningen, som opretter en ansøgningssag.
Herefter visiteres sagen til jobcentret.

Jan indkalder Boris til møde, og forbereder sig til
mødet ved at få et overblik over Boris situation og
eksisterende sager i SAPA.

Jan afholder møde med Boris og udfylder ’den
forberedende del’
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EFTER

Da mødet med Boris er afholdt, skal Jan som næste
trin i processen indhente en lægeerklæring via
blanketsystemet.
Da dette er en fast rutine ifm. udfyldelse af ’den
forberedende del’, har Jan et link så han kan
hoppe direkte fra SAPA til den rigtige blanket i
blanketsystemet.

Når ’den forberedende del’ er udfyldt skal
sagen overgives til sekretariatet, der varetager
’rehabiliteringsmødet’. På dette møde deltager
Boris, samt repræsentanter fra f.eks. jobcenter,
socialcenter og sundhedsområdet. Her bliver
det i sidste ende besluttet om Boris skal tildeles
førtidspension.

I forbindelse med at Boris tilbydes et
ressourceforløb, tildeles han en koordinerende
sagsbehandler, som skal følge hans sag igennem
hele ressourceforløbet og koordinere indsatsen
mellem de forskellige involverede enheder som
f.eks. sygehus og andre forvaltninger i kommunen.

Jan hopper fra SAPA til blanketsystemet og
indhenter en lægeerklæring, som han indfører som
sidste brik i ’den forberedende del’.

Sagen overgives til sekretariatet, som forbereder
og indkalder til rehabiliteringsmøde.
Boris får afslag på førtidspension, men tilbydes et
ressourceforløb i stedet.

Boris’ ressourceforløb varetages af den
koordinerende sagsbehandler Jeppe, som opretter
en rehabiliteringssag i sit fagsystem.
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Jeppe, skal bl.a. følge op på om borgeren tilbydes
og deltager i minimum seks samtaler i løbet af
året. Disse kan foregå indenfor flere forskellige
forvaltninger og derfor er det en stor hjælp for
Jeppe, at han kan bruge SAPA’s sagsoverblik
til at holde sig orienteret i sager på tværs
forvaltningerne.
Han har også stor nytte af SAPA’s mulighed for at
lave påmindelser til sig selv, så han jævnligt husker
at tjekke op på samtalerne.

Jeppe skal også følge op en række andre
indsatser og områder der har at gøre med Boris’
ressourceforløb. Fx støtte-kontakt person, antabus
behandling, samvær med børn osv.
Alt dette er nemt i SAPA, hvor Jeppe kan læse
journalnotater på tværs af de eksisterende sager
og evt. hoppe til de relevante fagsystemer for at
læse tilknyttede dokumenter. På den måde sikrer
han at Boris får den bedst mulige hjælp ud fra et
helhedsperspektiv og sikrer en målrettet indsats for
at få Boris tilbage i arbejde.

Jeppe bliver løbende mindet på, at han skal tjekke
op på Boris’ samtaler og bruger SAPA til at følge op
på samtalerne på tværs af forvaltningerne.

Jeppe følger op på indsatser og noterer
løbende i Boris’ rehabiliteringssag. Efter et år i
ressourceforløbet, overgår Boris til et fleksjob, som
pedel i en daginstitution.
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