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Sagsbehandlingstid i 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overskredet sagsbehandlingstid januar 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsbehandlingstider i Visitationen januar 2020 

Sagstype Årsager til overskreden sagsbehandlingstid Procent overskridelse  

Afløsning/aflastning - Afventer at pårørende kan deltage Under 10% 

    

Ældrebolig/plejebolig - Borger indlagt eller på rehabiliteringscenter   

    

Personlig og praktisk hjælp     

    

Demens 
- Afventer at pårørende kan deltage Under 1% 

- Borger indlagt eller på rehabiliteringscenter   

Kræftkoordinering 
0% 

  

Handicapbil 
- Afventer tilbagemelding fra 
samarbejdspartnere/leverandører/borger 13% 

Kommunikationshjælpemidler   
  

Kropsbårne hjælpemidler  

- Afventer lægeoplysninger – der er 4 ugers 
svartid 37% 

- Afventer oplysninger fra 
borger/samarbejdspartnere   

- Afventer pristilbud 
  

- Borger søger genbevilling før tid – sag står 
åben men kan ikke behandles   

Genbrugshjælpemidler  

- Afventer oplysninger fra 
borger/samarbejdspartnere  

34% 

- Sag ikke startet i tide 2% 



Tro – og love erklæring 
• https://www.furesoe.dk/borger/  

• Borgers ansøgning modtages på sikker mail 

• Borger modtager kvitteringsmail 

• Henvendelse oprettes i Nexus 

• Ansøgning lægges i sag 

• Tidligere sagsakter læses igennem og vurderes ift.: 
oplysninger og fastsatte serviceniveau – borger kontaktes 
evt. 

• Afgørelse sendes 

• Tro og love erklæring er taget i brug først i 2019 

• Det er ikke muligt at trække data på antallet af tro – og love 
erklæringer 
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Testcase Fælles Sprog 3 
• Fælleskommunal metode for socialfaglig og sundhedsfaglig 

dokumentation inden 2019 

• Funktionsevnetilstand og helbredstilstand 

• 30 funktionsevnetilstande, som skal vurderes når det er 
relevant. Vurdering af funktionsevne mellem 0-4 

• 0=ingen/ubetydelige begrænsninger 

• 1=lette begrænsninger 

• 2=moderate begrænsninger 

• 3=svære begrænsninger 

• 4=totale begrænsninger 

 

• De 30 funktionsevnetilstande 

 

 

 

 

http://www.fs3.nu/filer/Dokumenter/Metode/FSIII-Oversigt-over-funktionsevnetilstande-og-indsatser.pdf?t=1579527876


Fælles Sprog 3 



Fælles Sprog 3 
• Test Nancy Berggren 

 

Nexus 

 

• Plan 

• Tilstande 

• Se tilstand  

• Opret tilstand 

• Foretag vurdering 

• Samlet faglig vurdering 

• Afgørelse 

https://furesoe.nexus.kmd.dk/citizen/1/dashboard/filters/1080

