
SOCIAL PENSION

Spor 2: Den nye løsning – hvad skal den kunne?
v/Maibrit Georg, teknisk projektleder og domænespecialist



Hvorfor kan I ikke bare blive i 
interimsløsningen?

• Udbudsreglerne

• Sikre, at kommunerne har it-understøttelse af pensionsområdet i form 

af en endelig fælleskommunal løsning til social pension

 IT-understøtte kommunens opgaver og informationsbehov mht. 

person- og sagsoplysninger for folke- og førtidspensionister

 Bevilling af helbredskort, helbredstillæg og andre 

pensionsrelaterede ydelser

 Sikre udveksling af informationer med Udbetaling Danmark, CPR 

(folkeregister), Centrale Tilskudsregister (CTR) og Danmarks 

Statistik



Fra informationsregistrering til 

procesunderstøttelse?



Fra informationsregistrering til 

procesunderstøttelse?



Sags- og person-

oplysninger

Udveksle 

data med 

andre 

systemer 

Bevillinger 

af ydelser

Helbreds-

kort

Udbetaling 

af 

kommunale

ydelser

Budget/

statistik

Plejehjem
Institutions-

ophold

Råd og 

vejledning

Træk i 

pension

Tillæg/

fradrag

Mellem-

kommunal 

afregning

Dokumenter



Førtidspensionister Folkepensionister

Fysisk/psykisk 

handikappede
Fysisk/psykisk 

handikappede

Misbrugere

Misbrugere

Svage borgere Svage borgere

Behov for 

hjemmehjælp

/-pleje

Hvilke grupper borgere skal løsningen understøtte?



Eksempel på et pensionsforløb og systemets understøttelse –

Førtidspensionssag (i dag) 

Tilkend

pension

Fængsels-

ophold

Borger 

flytter 

kommune

Borger under 

administration

Samlivs-/

formueændring

Institu-

tions-

ophold

6-års 

periode 

udløber

It-understøttet

6 års-

regel 

starter

6 års-

regel og 

udbeta-

ling i 

bero

Ny betalings-

kommune

Advis fra UDK: 

Journalnotat 

og pension 

udbetales til 

kommunen

Advis fra UDK: 

Oplysninger 

opdateres 

(journalnotat)

-Genberegning

-Ændring af 

samlivsstatus

6 års-

regel i 

bero

Forløb

Sende blanket

Modtage advis

Manuel håndtering



It-understøttet

Forslag til en kommende system- og proces-
understøttelse – Førtidspensionssag

Tilkend

pension

6 års-

regel 

starter

Fængsels-

ophold

6 års-

regel i 

bero

Borger 

flytter 

kommune

6-års periode 

udløber

Samlivs-/

formueændring

Advis fra UDK: 

Oplysninger 

opdateres 

(journalnotat)

Institu-

tions-

ophold

6 års-

regel i 

bero

Vil du sende 

besked til 

UDK via 

løsningen?

Får borgeren bistand-

/plejetillæg?

Skal samlivsstatus ændres?

- Advis fra 

kriminalforsorgen

- Giv besked til ..

- Er der nogle 

ydelser, der skal 

revurderes?

- Skal samlivs-

status ændres?

Har borgeren gæld 

– ubetalt service?

Skal finansierings-

kommune ændres?

Forløb



Forløb

Eksempel på et pensionsforløb og systemets 
understøttelse – Folkepensionssag (i dag)

Ansøgning 

om helbreds-

kort

It-understøttet – helt eller delvist

- Beregn og gem 

helbredstillægspct.

- Send helbredskort

- Oplysning til 

apotekerregister

Borger 

flytter på 

plejehjem

Registrering af plejehjem 

evt. 

- stop bistands-/plejetillæg

- ændring i samlivsstatus, 

- opkrævning af husleje og 

service ydelser 

Bistands-/ 

plejetillæg

Til UDK: 

Udbetaling 

af ydelse

Serviceydelse

Bevilling 

af 

helbreds-

tillæg

Udbetaling 

og overblik  

over tillæg

Til UDK: 

Træk i 

pension



Forløb

Forslag på et pensionsforløb og systemets 
understøttelse – Folkepension

Ansøgning 

om helbreds-

kort

Systemunderstøttet – helt eller delvist

- Beregn og gem 

helbredstillægspct.

- Send helbredskort

- Oplysning til 

apotekerregister

Borger 

flytter på 

plejehjem

Registrering af plejehjem

Bistands-/ 

plejetillæg

Til UDK: 

Udbetaling 

af ydelse

Serviceydelse

Bevilling 

af 

helbreds-

tillæg

Udbetaling 

og overblik  

over tillæg

Til UDK: 

Træk i 

pension

-Vil du sende el. 

udskrive nyt 

helbredskort?

- Hvordan skal 

borgeren 

opkræves?

Angiv plejehjemsplads

-Skal samlivsstatus ændres?

-Er der bistand-/plejetillæg?

-Beregn husleje og opret 

betaling?

-Træk for serviceydelser?

-Skriv bekræftelsesbrev …

Skal 

udbetalingen 

ske til 

borger?



Idékatalog til forbedring

Formål: 

Samle forslag til forbedringer, som kan lette jeres arbejdsopgaver

• Hvad er irriterende?

• Er der dobbeltarbejde/dobbelt indtastning/dobbelt opslag?

• Manuelle overleveringer mellem teams/afdelinger?

• Hvad kan gøres smidigere?

• Hvad mangler I idag?



SpørgsmålIdéer

Kontaktinformation:

socialpension@kombit.dk


