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FØR

Situation:

Handling:

UNDER

Janni er socialrådgiver og arbejder med
sygedagpenge. En af hendes faste arbejdsopgaver
er at vejlede borgere, der ringer ind i telefontiden
mellem 9 og 10.

Da Kenneths forespørgsel drejer sig om en
eksisterende sag, har Janni brug for at få adgang
til de oplysninger, systemet har om Kenneths sag
for at kunne besvare hans henvendelse.

Hun ved, at der er ”run” på i denne time med
mange forskellige slags henvendelser.
SAPA’s mulighed for et samlet overblik over de
informationer på borgerne, som hun oftest benytter
i sit arbejde er derfor en stor hjælp og medvirker til
at den samlede betjeningstid bliver kortere.

Janni beder derfor som det første om Kenneths
CPR-nummer. Kenneth kan ikke lige huske sit CPRnummer og derfor sparer det tid for Janni at SAPA
giver hende flere mulige indgange til at finde frem
til den rette borger i stedet for, at hun først skal slå
ham op via et andet it-system.

Janni besvarer et opkald fra borgeren Kenneth,
som ringer angående manglende udbetaling af
sygedagpenge.

Janni slår Kenneth op i SAPA vha. fødselsdato.

UNDER
I SAPA’s partsoverblik får Janni et hurtigt overblik
over de oplysninger der findes om Kenneth i de
offentlige IT-systemer.
Her kan Janni bl.a. se oplysninger om bopæl, familieforhold,
læge, behov for tolk, allerede eksisterende sager, bevillinger
& ydelser, samt kommunikation mellem Kenneth og
kommunen.

Janni danner sig et hurtigt overblik over
eksisterende sager og bevillinger på Kenneth, uden
at forlade partsoverblikket.
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UNDER

Da Janni allerede i partsoverblik får bekræftet, at
Kenneth er bevilget sygedagpenge, ønsker hun som
næste trin at se bevillingens status.
SAPA’s bevilling og effektueringsoverblik giver Janni et
samlet overblik over hvilke ydelser Kenneth er bevilget og
bevillingernes aktuelle status.
Det letter arbejdsgangen for Janni, at hun kan få
den information hun søger uden at skulle ind i flere
forskellige it-systemer.

Janni dykker via partsoverblikket ned i bevilling og
effektueringsoverblik.
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UNDER

Janni kan i bevilling og effektueringsoverblikket bekræfte at
Kenneths sygedagpenge ikke er blevet udbetalt.
Janni vil herefter undersøge, om årsagen ligger i
et problem i kommunikationen mellem Kenneth og
kommunen.

SAPA’s kommunikationsoverblik giver Janni
mulighed for at orienterer sig i kommunikationen
mellem Kenneth og kommunen.
Hun kan her se alle udgående og indgående
dokumenter, der tidligere er sendt og modtaget.

Til dette bruger hun SAPA’s kommunikationsoverblik.

Janni dykker ned i kommunikationsoverblikket.

Kommunikationsoverblik:
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Janni orienterer sig i kommunikationsoverblikket
for at finde årsagen til den manglende udbetaling.
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I kommunikationsoverblikket kan Janni se at der
er sendt et brev via digital post til Kenneth om
manglende underskrift af oplysningsskemaet.
Janni har derfor en klar idé om, at hun har fundet
kilden til problemet, allerede ved at orientere sig i
kommunikationsoverblikket.
Ved at benytte funktionen hop til fagsystem kan
hun desuden åbne og læse brevet i det fagsystem,
hvor det befinder sig.

Janni åbner det sendte brev i det fagsystem hvor
det befinder sig og refererer indholdet for Kenneth.

UNDER

EFTER

I en situation som denne, hvor Janni ikke har
forudgående kendskab til Kenneth og hans sag,
er det en stor hjælp at tidligere kommunikation
er dokumenteret og samlet i SAPA. På den måde
fjernes alle tvivlsspørgsmål.
I stedet for at bruge tid på at lede efter den
rette information, kan Janni nu bruge tiden på at
informere Kenneth om, hvad han skal gøre nu, for at
få udbetalt sine sygedagpenge.

Fordi SAPA giver mulighed for at få et hurtigt
overblik, kan Janni nu give en betjening, der både
er hurtigere og bedre.
De af Jannis kollegaer der har adgang til sagen
kan efterfølgende se journalnotatet på Kenneths
‘Sygedagpenge-Sag’.

Janni afslutter telefonsamtalen og opretter
afslutningsvis et journalnotat om Kenneths
henvendelse.
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