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1 Data på borgerens side
Schultz Fasit giver adgang til forskellige typer af data, der giver mulighed for at få overblik over og
behandle borgerens sager. Disse data er samlet på borgerens side.
Øverst i indholdsområdet på borgerens side kan du se nogle helt centrale data, der hurtigt giver dig et
overblik. Dem finder du link til øverst i venstremenuen. Listen nedenfor har bl.a. henvisninger til, hvor du
kan læse mere.

Borger
•

Overblik: samlet overblik over de vigtigste informationer fx aktuelle jobmål, supplerende
sagsbehandler og øvrige sager.
o

Seneste primære sag og information om sagsbehandlere

o

Søger aktuelt job som

o

Øvrige aktuelle forhold
▪

Seneste samtale

▪

Kontaktgruppe

▪

Akutelle plan (ved uddannelsesplan inkl. aktuelle udstedt trin og frist)

▪

Øvrige aktive sager

▪

Persongruppemarkeringer

o

Aktuelle fritagelser

o

Aktuelle publicerede placeringer

•

Sag: Borgerens primære sag. Se vejledningen Sager i Schultz Fasit

•

Tilmelding til Jobnet: se vejledningen Jobnet og Schultz Fasit.

•

Information vedrørende A-kasse, hvis borgeren er Dagpengemodtager

•

Åbne opgaver og aftaler – samt adviser på borgeren.

•

Noter: se afsnit 5 Noter og borgermarkeringer.

•

Kontaktoplysninger: telefon, e-mail og adresse.

•

Personoplysninger: diverse personlige oplysninger, fx køn, statsborgerskab og bopælskommune.

•

Borgermarkeringer: se afsnit 5 Noter og borgermarkeringer.

•

Integrationsoplysninger: se vejledningen Integration i Schultz Fasit

Nogle af oplysningerne bliver uddybet under de punkter, du kan se længere nede i venstremenuen under
Relateret. Her finder du også en række andre informationer om borgeren:

Overblik i højre side under relateret
•

Opgaver og aftaler: alle opgaver, aftaler og adviser på borgeren.

•

Journal: se afsnit 3 Borgerens journal.

•

Fravær: se vejledningen Rådighed i Schultz Fasit.

Schultz
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•

Sager: se vejledningen Sager i Schultz Fasit.

•

Kontaktgrupper: se vejledningen Sager i Schultz Fasit. Her findes en samlet oversigt over
kontaktgruppeforløb.

•

AA-henvisninger: se afsnit 8 Anden aktør.

•

Tilmeldinger: se vejledningen Jobnet og Schultz Fasit.

•

Placeringer: se vejledningen Planer og placeringer i Schultz Fasit

•

A-kasse: historik over planlagte og gennemførte samtaler med A-kassedeltagelse, se vejledningen
Samtaler i Schultz Fasit.

•

Gennemførte samtaler: se vejledningen Samtaler i Schultz Fasit.

•

Persongruppemarkeringer se afsnit 7 Persongruppemarkering

•

Overbliksinformation: summarisk information om borgerens sag mv.

•

Dokumenter: viser dokumenter, som ligger med status ”under udarbejdelse” eller ”færdiggjort”

•

Indsatsgrupper: samlet oversigt over de indsatser borgeren har været i.

•

Aktindsigter: her se en oversigt over dannede aktindsigtsrapporter. Se afsnit 3,4

•

Borgers kontaktpersoner

Jobsøgning
•

Jobhenvisninger: se afsnit 11 Jobhenvisninger og systematisk formidling.

•

Øremærkede tilbud, Ansøgninger om praktik via vitas, der er øremærket til en bestemt borger.

•

Tjek dine jobforslag: se vejledningen Jobnet og Schultz Fasit.

•

Systematisk formidling: se afsnit 11 Jobhenvisninger og systematisk formidling.

•

Kontrakter: De gamle kontrakter/integrationskontrakter er her synlige.

Rådighed
•

Negative hændelser: se vejledningen Rådighed i Schultz Fasit.

•

Rådighedsvurderinger: se vejledningen Rådighed i Schultz Fasit.

•

Helbredsbegrænsninger: se vejledningen Rådighed i Schultz Fasit.

DFDG
•

Planhistorik i DFDG: se vejledningen Planer og placeringer i Schultz Fasit.

•

Placeringshistorik: åbner side, der viser en liste med alle borgerens placeringer i DFDG

•

Ungedatabasen: ved oprettelse af abonnent, se afsnit 10.

•

Forsørgelseshistorik: se afsnit 9.

•

Jobcenterhistorik: oversigt over de jobcentre, borgeren har været tilknyttet.
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Tilmeldingshistorik: åbner side med liste over alle borgerens tilmeldinger, og hvem der har foretaget
tilmeldingen/afmeldingen.

•

Fraværshistorik: oversigt over det fravær, borgeren har haft, inkl. fravær fra andre jobcentre.

•

Kommentar i DFDG: samlet liste over kommentarer på borgeren.

•

Dialogmodul: kommentarer/udkast fra borgerens A-kasse.

•

Transaktionslogger: log i forhold til Udbudsportalen.
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2 Find og opret borgere
2.1

Find borger i Schultz Fasit

Schultz Fasit indeholder oplysninger om alle borgere, der har en historik i systemet, dvs. borgere som har
mindst én igangværende eller afsluttet sag. Disse borgere kan du søge frem under menupunktet Borgere
på hovedsiden. Brug søgefeltet øverst til højre i indholdsområdet. Du kan søge på CPR-nummer, navn, email eller telefonnummer. Du kan søge på dele af felternes indhold, fx vil søgning efter ’170377’ finde alle
borgere med denne fødselsdato.

Læs mere
•

2.2

Du kan også bruge funktionen avanceret søgning til at udsøge borgere efter forskellige kriterier. Se
vejledningen Søgninger og visninger.

Opret borger i Schultz Fasit

Funktionen Borgeropslag finder både borgere med og uden en historik i Schultz Fasit. Funktionen findes på
båndet, når du står på menupunktet Startside under Overblik.
Med Borgeropslag kan du kun søge på borgerens fulde CPR-nummer. Hvis borgeren ikke har en historik i
Schultz Fasit, får du mulighed for at oprette vedkommende.

Schultz
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Ret jobcentertilknytning

Schultz Fasit understøtter, at jobcentret kan behandle en borgers sag, selvom borgerne som udgangspunkt
er tilknyttet et andet jobcenter. Sådan gør du:
•

Åbn borgerens side.

•

Vælg Ret jobcentertilknytning og angiv, hvilket jobcenter, borgeren skal knyttes til. Svar Ja til at
fortsætte.

Tip
•

2.4

Er dit jobcenter opdelt i flere subjobcentre, kan du bruge funktionen til at flytte en borger rundt
mellem de forskellige subjobcentre under dit hovedjobcenter.

Registrér midlertidig adresse

Du har mulighed for at registrere en midlertidig adresse for borgeren. Sådan gør du:
•

Åbn borgerens side.

•

Vælg Ret midlertidig adresse på båndet.

•

Udfyld obligatoriske felter og evt. øvrige felter, hvis det er relevant.

•

Afslut med Gem og luk.

Schultz
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Cpr-hændelser på borgere bosiddende i kommunen

I Schultz Fasit modtages på borgeren en opgave, når der er sket en af følgende cpr-hændelser:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A01 - Flytning
A02 - Forsvinding
A03 - Genfinding
A04 - Genindrejse
A06 - Udrejse
A07 - Ændring af supplerende adresse (midlertidig)
A10 - Annullation af aktuel adresse
A13 - Navneændring
A21 - Dødsfald
A24 - Ændring af Civilstandsdata
A25 - Annullation af dødsfald
A33 - Beskyttelse
A73 - Under værgemål
P31 - Indrejse med personnummer

Nedenfor ses et eksempel på en opgave vedrørende borger, der er udrejst:

Schultz
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Tidligere personnumre

I Schultz Fasit er det muligt at se en borgers tidligere personnumre. En borger kan af flere forskellige
årsager have fået nyt personnummer. Det kan gøre det nødvendigt for sagsbehandleren at kunne se
borgerens tidligere personnumre, fx for at finde tidligere sager.
Når borgersiden åbnes, vil en liste med tidligere personnumre blive vist i en gul bjælke øverst i
borgerbilledet.

Schultz
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3 Borgerens journal
Al sagsbehandling og kommunikation med en borger i Schultz Fasit bliver dokumenteret i borgerens journal
i form af journalnotater.
Den sagsbehandling, du foretager via Schultz Fasits guider, resulterer i, at der automatisk dannes et
journalnotat, ligesom alle breve, blanketter, planer og lignende automatisk bliver arkiveret i borgerens
journal. Også handlinger, der er foretaget af systemet, eller som skyldes integration med andre systemer,
gemmes automatisk i journalen.
Desuden kan du manuelt oprette et journalnotat på borgeren.
Du finder journalen på borgerens side under menupunktet Journal. Klik på journalnotatets titel eller
dobbeltklik på ikonet til venstre for datoen for at åbne det enkelte journalnotat eller dokument.

Værd at vide
•

Schultz

Schultz Fasit indeholder én samlet journal for hver borger. Journalen går på tværs af borgerens
sager og giver dig let adgang til et samlet overblik. Du kan søge i hele borgerens journal. Hvis du
vil se journalnotater for en specifik sag, så kan du filtrere oversigten. Se vejledningen: Søgninger
og visninger.
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Opret et nyt journalnotat

Funktionen findes på borgerens side under punktet Journal.

Klik på Nyt og udfyld/tilret obligatoriske felter og evt. øvrige felter, hvis det er relevant.

•
Tip
•

Schultz

Du har mulighed for at vedhæfte en fil. Klik på Vedhæft fil, som du finder på båndet.
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Sikkerhedskopi af ikke gemte ændringer

Hvis du under en manuel oprettelse af et journalnotat kommer til at lukke din browser, mister
internetforbindelsen eller får systemnedbrud, kan du genskabe notatet fra en sikkerhedskopi, som Fasit
danner hvert 30. sekund.
Du får adgang til at genindlæse sikkerhedskopien, næste gang du opretter et nyt journalnotat på den
borger, hvis journalnotat ikke blev gemt. Du åbner sikkerhedskopien ved at klikke Ja, Gendan på
dialogboksen Gendan sikkerhedskopi, som automatisk fremkommer under dannelsen af journalnotatet, hvis
der findes en sikkerhedskopi.

Du skal foretage indlæsningen af sikkerhedskopien på den samme PC og med samme bruger-login, som da
fejlen opstod.

3.2

Registrering af hændelses- og registreringstidspunkt

Når du opretter et journalnotat, bliver registreringstidspunktet automatisk registreret. Du har mulighed for
at ændre hændelsestidspunktet.

Schultz

Side 12 af 42

Schultz Fasit

Borgere i Schultz Fasit

Under oprettelsen er det alene muligt at ændre hændelsestidspunktet. Når du vælger Gem og luk,
registreres tidspunktet for registreringen.

3.3

Journalnotater fra sundheds- og speciallægesystemer

Schultz Fasit henter og viser journalnotater fra NetForvaltning Sundhed, Mediconnect og Mediconnect
Proces, hvis jobcentret har købt disse integrationer.
Når du som sagsbehandler har oprettet en anmodning eller kvitteret for læsning af et svar i et af de tre
systemer, vil der blive dannet et journalnotat på borgeren i Schultz Fasit, som viser anmodningen eller

Schultz
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svaret. Journalnotatet viser også, hvilket system det kommer fra, og det har vedhæftet fx lægeerklæringer,
så du har adgang til dem i Schultz Fasit.

Schultz Fasit danner desuden et advis om det nye journalnotat.

Værd at vide
•

Schultz Fasit understøtter Journalisering af mails eller dokumenter gennem en miniguide samt
journalisering med præudfyldte titler og indholdstekst.

•

Miniguiden har et område, hvortil man med musen kan trække og slippe en eller flere e-mails eller
filer. Ønsker man ikke at bruge musen, kan man i stedet indsætte fra udklipsholderen eller
fremsøge filer via Stifinder.

•

I miniguiden kan man vælge en skabelon for præudfyldelse af titel og beskrivelse for det
endelige notat. Det er muligt at få Fasit til at foreslå en skabelon ud fra den filtype, man
trækker over i guiden.

OBS – Dette er et tilkøb.

3.4

Registrering af kilde på journalnotat

I Schultz Fasit bliver kilden til et journalnotat automatisk registreret i feltet Kilde, hvis kilden modtages i
Schultz Fasit. Hvis der ikke modtages en besked om kilden, vil der i feltet være noteret ”Ikke angivet”
Nedenfor ses et eksempel, hvor der er journaliseret en e-mail og et eksempel med en VITAS–bevilling, hvor
kilden er DFDG.

Schultz
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Nedenfor er listet kildeangivelse for forskellige indholdskilder:

Alle notater med indholdstype
Mediconnect
Mediconnect process
Netforvaltning Sundhed
Schultz Progression
Resultat af borgers selvscreening
Rapport over borgers fremmøde
VITAS Ansøgning
VITAS bevilling
Borgerkommentar i DFDG

Schultz

Kildeangivelse
Mediconnect
Mediconnect
Netforvaltning sundhed
Connect
Connect
Connect
DFDG
DFDG
DFDG
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Vær opmærksom på
•

3.5

At du selv har mulighed for at angive kilde på ikke gemte notater via en drop-down menu.

Berigtig et journalnotat

Journalnotater kan ikke ændres. Men hvis du finder, at et notat er forkert, kan du berigtige det. En
berigtigelse er en tilføjelse, hvor du kan notere dine rettelser.
Åbn det journalnotat, som du vil berigtige. Klik på Opret berigtigelse og udfyld titel og berigtigelse.

•

Værd at vide

3.6

•

Journalnotater kan annulleres. Det kan være nødvendigt, hvis der er oprettet et journalnotat på en
forkert borger, eller hvis et notat indeholder fuldstændig forkerte og vildledende oplysninger.

•

Af hensyn til borgerens retssikkerhed bør man kun annullere journalnotater, hvis en berigtigelse
ikke giver mening. At annullere journalnotater kræver derfor særlige rettigheder i Schultz Fasit.

Aktindsigt

Schultz Fasit understøtter dannelse af aktindsigtsrapporter.

Schultz
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Klik på Dan aktindsigt.

Der åbner sig nu en totrinsguide, hvor du skal gøre følgende:
1.

Vælg perioden der skal gives aktindsigt i ved at udfylde felterne Fra dato og Til dato.

2.

Under Sager kan du vælge at filtrere på én eller flere sager.

3.

Klik herefter på Søg.

4.

Klik på Næste.

5.

Klik på Dan aktindsigtsrapport.

Schultz
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Der kommer nu følgende besked:

Ved at klikke på Ok, kommer du frem til den dannede aktindsigtsrapport og der klikkes Gem & luk.

6.

Vær opmærksom på
At en sortering af kolonnerne i de valgt journalnotater til aktindsigtsrapporten vil gøre , at
aktindsigtsrapporten dannes med sorteringen, når sagsbehandler klikker på Næste.

•

Værd at vide

7.

•

Aktindsigtsrapporten indeholder en indholdsfortegnelse (aktliste), som det første dokument.

•

Sagsbehandleren kan vælge at lade udeladte journalnoter fremgå af indholdsfortegnelsen.

Du finder den dannede rapport under venstremenupunktet Aktindsigter.

Schultz
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Tip
•

Det er muligt at vælge journalnotater både i guidens steptrin 1 og 2.
På første trin kan man nem filtrere og sortere så de journalnotater, man ønsker inkluderet i
aktlisten, vises. På dette trin vil man kunne se alle borgerens journalnotater på én gang.
På andet trin har man mulighed for at markere, hvilke journalnotater man ønsker udeladt i selve
aktindsigtsrapporten.

•

Det er muligt at sortere ved at klikke på de blå overskrifter i søgeresultatet.

Vær opmærksom på
•

At steptrinnet Valg af journalnotater først får en funktion, når man har klikket på Næste.

•

At søgeresultatet viser alle journalnotater, der opfylder søgekriteriet.

Schultz
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Værd at vide
•

Når guiden afsluttes, vil Fasit automatisk danne en aktliste og en aktindsigtsrapport. De på trin
to udeladte journalnotater vil fremgå af aktlisten som værende udeladt, men vil ikke være en del
af aktindsigtsrapporten.

•

Alle bilag, der kan konverteres til pdf, vil automatisk blive konverteret og inkluderet i
aktindsigtsrapporten. Bilag, der ikke kan konverteres, vil fremgå af aktlisten som udeladte
grundet deres format.

•

Når aktindsigten er blevet dannet, vil den automatisk blive gemt under en nyt menupunkt i
borgerens venstremenu. Under dette punkt kan man således finde tidligere dannede
aktindsigtsrapporter. For at gøre det nemt at sende aktindsigtsrapporter via digital post eller
fjernprint, vil aktindsigtsrapporterne automatisk blive gemt i pdf-filer af størrelser, der ikke fylder
mere end 10 MB og ikke indeholder flere end 140 sider.

•

Ønsker man at sende en aktindsigtsrapport via digital post eller fjernprint, kan dette nemt ske
ved hjælp af guiden ”Dan brev”. Bilagsfunktionen i guiden er nemlig udvidet med mulighed for at
bilægge pdf-filer fra de aktindsigtsrapporter, der er blevet dannet på borgeren. Se vejledningen
Breve og blanketter i Schultz Fasit.

3.7

Håndtering af retursvar fra Digital post

I Schultz Fasit er det muligt at modtage besked ved retursvar på digital post. Det er således muligt for
borgeren at svare på et brev modtaget digitalt og at svaret kommer ind i Fasit.
Ved direkte indlæsning af digital post vil det i Schultz Fasit være muligt, at retursvar automatisk tildeles
afsenderen af brevet. Det vil således være den bruger, der har afsendt brevet, som modtager svar fra
borgeren.

Vær opmærksom på
•

Normalt vil opgaver tildeles den primære sagsbehandler på sagen. Bemærk, at ved retursvar er
det afsenderen, som modtager opgaven.

•

Det er pt. kun Doc2Mail, der understøtter funktionen.

•

Funktionen gælder alene svar med cpr-nummer.

•

Funktionen gælder ikke virksomheder.

Borgeren kan via e-Boks eller borger.dk svare på et brev, der er afsendt fra Schultz Fasit. Med
tillægsydelsen vil afsender af brevet modtage opgaven Journalnotat oprettet efter modtagelsen af digital
post fra e-Boks.
Sådan gør du:
•

Du tilgår opgaven Journalnotat oprettet efter modtagelsen af digital post fra e-Boks fra din
opgaveliste, fra søgeliste eller fra borgersiden.

Schultz
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•

Vælg Gå til relateret post i båndet på opgaven.

•

Du kommer nu til journalnotatet, der omhandler retursvaret, og kan åbne svaret i den vedhæftede
fil til journalnotatet.

Vær opmærksom på
•

Fra journalnotatet om retursvaret kan du via Gå til relateret post komme til det oprindelige
journalnotat med det afsendte post til borgeren. Herved kan du orientere sig i, hvad borgeren
svarer på.

Værd at vide
•

Opgaven Journalnotat oprettet efter modtagelsen af digital post fra e-Boks modtages både ved
post fra e-Boks og ved retursvar.

Læs mere
•

Schultz

I vejledningen Indgående post (OIO) kan du læse om digital post i journalen og tilhørende
opgaver.
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Ændring af sagen tilknyttet til et journalnotat

I Schultz Fasit er det muligt at ændre sagstilknytning på et journalnotat. Et journalnotat oprettes med
tilknytning til den seneste primære sag.
Sådan gør du;
•

Du står på borgersiden.

•

Vælg Journal i venstremenuen på borgersiden.

•

Åbn Slå op post ved feltet Sag.

•

Vælg den sag, notatet skal knyttes til.

•

Vælg Ok.

•

Gem og luk i båndet på notatet.

Værd at vide
•

Man kan vælge mellem både afsluttet og aktive sager.

•

Borgeren behøver ikke have en aktiv sag, for at du kan rette sagstilknytningen.

Schultz
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4 Kommentarer i DFDG
I Schultz Fasit er det muligt at oprette kommentarer på den enkelte borger. Kommentarerne sendes til
DFDG. For dagpengemodtagere betyder det, at også a-kassen kan se kommentarerne.
Kommentarer, der er oprettet via andre systemer, vises også i DFDG. Er du sagsbehandler for en borger,
får du et advis, når der kommer en ny kommentar via et andet system. Adviset har kategorien Post til
journalisering og kan gemmes som et journalnotat.

Schultz
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5 Noter og borgermarkeringer
Schultz Fasit giver mulighed for at gemme noter på borgeren.
Du kan angive op til to OBS-noter, der bliver vist øverst på borgerens side i en gul fastlåst bjælke. I den
gule bjælke registreres den sagsbehandler, som gemmer noten, med navn eller initialer samt dato og tid for
registreringen.
Desuden har du et fritekstfelt til rådighed.

Du har også mulighed for at gemme særlige borgermarkeringer i op til fem forskellige felter.

Vær opmærksom på
•

Schultz

Noter og borgermarkeringer bliver ikke dokumenteret i journalen. Vær derfor opmærksom på, om
indholdet bør registreres andre steder, evt. i et journalnotat.
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Tip
•

Schultz

Her ses et eksempel på en avanceret søgning, hvor du efterfølgende tilføjer kolonner, så du kan se
registreringerne.
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6 Kontaktpersoner
Schultz Fasit understøtter registrering af kontaktpersoner, der indberettes til DFDG og kan ses af borgeren
på Jobnet. Du finder borgerens kontaktpersoner på borgerens side under Borgers kontaktpersoner.
Sådan opretter du en ny kontaktperson:

Vælg Ny kontaktperson for borger, og udfyld formularen:

•

o

Vælg kontaktperson blandt sagsbehandlerne eller blandt generelle kontaktpersoner i
Schultz Fasit.

o

Angiv start- og evt. slutdato.

o

Angiv kontaktpersonens rolle. Vælg mellem:

o
•

▪

Koordinerende sagsbehandler

▪

Udslusningskoordinator

▪

Personlig jobformidler

▪

Støttekontaktperson

Udfyld evt. øvrige felter, hvis det er relevant.

Gem.

Værd at vide
•

Schultz

Tildeling af mentorer og udskrivningskoordinatorer skal du registrere som placering i tilbud til
borgeren. Se vejledningen Planer og placeringer i Schultz Fasit.
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7 Persongruppemarkering
Persongruppemarkeringer er statslige eller lokalt oprettede grupper, som du kan knytte til borgeren.
Tilknytning til en Persongruppemarkering kan bl.a. bruges til udsøgning af bestemte borgere. En borger kan
tilknyttes flere persongrupper.
Du finder punktet Persongruppemarkering i venstremenuen på borgerens side. Klik på Ny for at oprette en
ny persongruppemarkering på borgeren.

Værd at vide
•

Team, der er angivet som ansvarlig på en borger, bliver vist som en persongruppemarkering med
samme navn for teamet. Dette vil gælde for alle borgere, der bliver tildelt et team fra og med
release 2016-4.

Schultz
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8 Anden aktør
Schultz Fasit understøtter henvisninger af borgere til andre aktører.
Du finder punktet AA-henvisninger i venstremenuen på borgerens side.

•

Klik på Opret henvisning for at åbne guiden til en ny henvisning til anden aktør.

•

Gennemfør guidens trin
o

Basisoplysninger: Udfyld/tilret obligatoriske felter samt evt. øvrige felter, hvis det er
relevant.

o

Indhold af brev: Tilføj de nødvendige oplysninger til henvisningsbrevet. Klik evt. Vis brev
for at se det færdige brev. Klik herefter Afslut og journaliser.

Når henvisningen er gemt, kan du både åbne den fra borgerens side under punktet AA-henvisninger og fra
hovedsiden under Anden Aktør – Jobcentrets aftaler. Åbn den pågældende AA-aftale, så ser du alle
henvisningerne til denne aktør.
Du kan forlænge en eksisterende henvisning ved at åbne den og ændre slutdatoen. Afslut med Gem eller
Gem og luk. Du kan annullere en eksisterende henvisning ved at åbne den og klikke på Annullér på båndet.
Værd at vide
•

Når du gemmer henvisningen, bliver den indberettet til DFDG. Det giver Anden Aktør-virksomheder
adgang til STAR’s jobcenterrettede støttesystemer.

•

STAR opfatter annullering af en AA-henvisning som en berigtigelse. Derfor bliver du afkrævet en
berigtigelseskommentar, når du annullerer en AA-henvisning. Berigtigelseskommentaren vil blive
indsat i det journalnotat, der følger en annullering.

•

Hvis en borgers kontaktgruppe skifter eller lukker, vil adviset herom fremover indeholde besked om
at overveje borgerens eventuelle aktive AA-henvisninger.

•

Hvis en borger fraflytter jobcentret, vil eventuelle aktive AA-henvisninger automatisk blive afsluttet,
og AA-henvisningens slutdato vil automatisk blive sat til datoen for fraflytningen. Hvis borgeren har
fremtidige AA-henvisninger, vil disse automatisk blive annulleret. Der vil i begge tilfælde blive
dannet journalnotater om, at AA-henvisningerne er blevet afsluttet/annulleret grundet fraflytning.

Schultz
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9 Forsørgelseshistorik
Punktet Forsørgelseshistorik findes på borgerens side. Det giver et grafisk overblik over borgerens
forsørgelsesydelser, måned for måned.
Klik på den enkelte måned for at se månedsoversigten dag for dag.

Schultz
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Integration med Ungedatabasen

Schultz Fasit modtager beskeder fra Ungedatabasen. Beskederne indeholder forhold, der registreres
vedrørende unge, som er indskrevet på en uddannelse.
Der oprettes automatisk et abonnement ved udstedelse af uddannelsespålæg.
Værd at vide
•

Hvis sagsbehandleren eller en anden kommune har nedlagt abonnementet på Ungedatabasen,
er det muligt at oprette det igen.

Du finder Ungedatabasen ved at tilgå borgerens side og gå til venstremenuen. Under Overblik finder du
punktet Ungedatabasen.

Schultz
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Jobhenvisninger og systematisk formidling

I Schultz Fasit er det muligt at oprette jobhenvisninger til ordinære job til borgeren.
•

Find punktet Jobhenvisninger under overskriften Jobsøgning i venstremenuen på borgerens side.

•

Klik på Opret jobhenvisning på båndet.

•

Vælg Tilbud/støttet job eller Rekrutteringsanmodning i drop down-menuen.

•

Vælg nu den aktuelle rekrutteringsanmodning eller det aktuelle tilbud/støttede job.

Schultz
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Her ses et eksempel på Tilbud/støttet job.

Her ses et eksempel på Rekrutteringsanmodning.

•

Udfyld de obligatoriske felter.

Schultz
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Værd at vide
•

Når du gemmer henvisningen i forbindelse med en rekrutteringsanmodning, sendes der besked til
DFDG. For forsikrede ledige sendes henvisningen videre til borgerens a–kasse.

I Schultz Fasit er det også muligt at registrere systematisk formidling.
•

Find punktet Systematiske formidlinger i venstremenuen på borgerens side.

•

Klik på Opret systematisk formidling for at registrere, at borgeren er omfattet.
•

Angiv, om borgeren er i målgruppe, ikke i målgruppe eller omfattet af systematisk formidling.
Afslut med Gem eller Gem og luk.

Schultz
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12 Kandidatformidling
Schultz Fasit understøtter kandidatformidling til rekrutteringsanmodninger fra Virksomheder.
•

Vælg Kandidatformidlinger på borgersiden i venstremenuen.

•

Klik på Formidl ny kandidat.

•

Klik på Udsøg borger.

•

Udfyld relevante oplysninger og afslut med Gem og luk.

Det er muligt at annullere kandidatformidlingen igen.
Schultz
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•

Klik på Annullér kandidatformidling.

•

Angiv årsagen til annulleringen.

•

Ændr Status for kandidatformidling til Kandidat fjernet.

Borgere i Schultz Fasit

Værd at vide
•

Det er muligt at formidle kandidater både direkte fra rekrutteringsanmodningen på
virksomhedssiden og ved at åbne rekrutteringsanmodningen fra startsiden under
Rekrutteringsanmodninger i venstremenuen.

•

Det er muligt at formidle en kandidat fra et andet jobcenter. Det jobcenter, borgeren er
tilknyttet, vil modtage et advis på borgeren og adgang til rekrutteringsanmodningen.

Læs mere
•

Schultz

Hvis du vil vide mere om kandidatformidlinger fra rekrutteringsanmodningen, kan du læse
vejledningen Job og tilbud.
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Huskeservice

Borgeren har mulighed for ret præcist at vælge, hvilke beskeder vedkommende gerne vil modtage. Det kan
være:
•

Påmindelser om snarligt kommende forhold, der skal overholdes - fx Møder og pligter.

•

Notifikationer om vejledning og rådgivning - fx Gode råd til jobsøgning og uddannelse.

•

Notifikationer om beskeder i beskedbakken på Jobnet - fx Beskeder fra arbejdsgivere og
sagsbehandler.

For hver enkelt besked kan borgeren vælge, om den skal sendes på sms eller e-mail.
Sådan registrerer du borgerens ønsker:
•

Vælg Særlige forhold i båndet på borgerens side.

•

Registrér for hver beskedtype, om borgeren skal modtage den via sms, e-mail eller begge.

•

Afslut med Gem.

Værd at vide
•

Schultz Fasit viser de aktuelle indstillinger for huskeservice – uanset om de er foretaget af
borger eller jobcenter.

•

Under Særlige forhold registreres også, hvis borgeren har frabedt sig a-kassens deltagelse i
jobsamtaler. Se vejledningen: Samtaler i Schultz Fasit.

Schultz
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Selvscreening i Fasit

Borgeren har i forskellige situationer mulighed for at beskrive sin situation via en selvscreening.
I Schultz Fasit finder du selvscreeningen på borgersiden.

Ved klik på Borgers selvscreening dannes en PDF-fil. Filen kan gemmes på computer eller sendes som
vedhæftet fil på en sikker mail (eller mail til dig selv) og derefter hentes ind i Schultz Fasit.

Tip
•

Husk at slette filen fra din PC eller slette mail efter brug.

14.1 Advisering og fremsøgning
I Schultz Fasit modtages en advisering på borgeren, når der foreligger et resultat af borgerens
selvscreening for uddannelsesegnethed, risiko for langtidsledighed, Min situation mv. udfyldt på Jobnet.
Ydermere er det muligt at fremsøge selvscreening via Avanceret søgning.

14.1.1 Advisering
Der dannes et advis på borgeren, når der foreligger et resultat af borgerens selvscreening. Adviset dannes
med titel Borgeren har udført selvscreening på Jobnet. Falddato er lig med datoen for, hvornår resultatet
foreligger.

Schultz
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Adviset indeholder information om dato, resultat samt en tekst om den seneste selvscreening.

14.1.2 Avanceret søgning
Resultater af borgernes selvscreening kan fremsøges via Avanceret søgning.

Sådan gør du:
•

Gå til Avanceret søgning

•

Vælg entiteten Borgere i Søg efter

Schultz
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Under Vælg kan du på borgerentiteten finde følgende tre poster vedrørende selvscreening:
•

Seneste selvscreening: Dato

•

Seneste selvscreening: Kvitteringstekst for resultat

•

Seneste selvscreening: Resultat

Et eksempel på en avanceret søgning
Nedenfor ses et eksempel på en avanceret søgning, hvor borgeren har en aktiv sag, resultatet for
selvscreeningen forelå inden for denne måned og resultatet indeholder data.

Hvis du ønsker at kolonnerne vedrørende selvscreeningen skal være synlige på listevisningen, skal du tilføje
dem under Rediger kolonner i båndet.

Schultz
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Her ses resultatet af fremsøgningen med de tilføjede kolonner.

Tip
•

Sagsbehandlerne kan benytte mulighederne til bedre at kunne forberede sig til mødet med
borgeren samt at kunne målrette indsatsen mere præcist.

•

Herudover kan screeningsresultaterne være brugbare som ledelsesinformation.

•

Screeningstypen ’Min situation’ kan være vigtigt input i arbejdet med rehabiliteringsplanens
forberedende del.

Schultz
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15 Informationer på borgersiden for dagpengeog sygedagpengemodtagere
I Schultz Fasit er der på borgersiden for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere flere
informationer end for andre målgrupper.

15.1 Borgersiden for dagpengemodtagere
På borgersiden for dagpengemodtagere finder man Information vedrørende A-kasse samt Information
vedrørende perioden for dagpenge og Vejledende falddatoer for samtaleafholdelse til brug for indkaldelse

Schultz
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15.2 Borgersiden for sygedagpengemodtagere
På borgersiden for sygedagpengemodtagere finder man under Sag overskriften

Sygedagpengeinformationer. Her oplyses Første fraværsdato, Revurderingsdato og Aktuel varighed.

Schultz

Side 42 af 42

