Stilling

Hvilket fagområde arbejder du i?

Hvad er din rolle i forhold til KSD (gerne flere svar)?

Hvor ofte bruger du i gennemsnit KSD?

Hvor tilfreds er du overordnet set med KSD?

I hvilken grad hjælper KSD dig med at løse dine arbejdsopgaver effektivt?

Hvor tilfreds er du med følgende funktionaliteter?

Hvad skal der til at øge din tilfredshed med KSD?
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Brevenes udseende skal have et løft.
Bedre oversigt til sorteringsmuligheder, inden jeg skal åbne for mange dokumenter
Færre fejl.
Det kunne være en stor hjælp, hvis der ikke var fejl i brevene samt at det var muligt at udsøge alle journalnotater på én gang.
Overordnet set er KSD nemt at overskue og meget brugervenligt. Systemet har helt klart nogle udfordringer, men når/hvis de bliver
løst, bliver det et super godt system. Jeg oplever især at KSD er udfordret i forbindelse med breve.
At der bliver "normal drift" af KSD uden de mange fejl og work-a-rounds. Generelt får vi langt flere opgaver i KSD end vi gjorde i det
gamle system. Det ville øge min tilfredshed, hvis der blev dannet færre opgaver, og overblik over hvilke opgaver, der danner nye
opgaver, og at disse nye opgaver dannes med det samme, så man kan gøre sagen færdig. Hele håndteringen af breve er virkelig
ringe. Forstår ikke hvorfor breve ikke håndteres i Word og med de funktioner der findes heri. De er meget lidt fleksible i KSD og det
er nødvendigt, at have to systemer til at håndtere sagsbehandlingen.
Når der ikke længere sker fuldstændige mærkelige udsendelser af automatiske breve og når vi kan bruge de brev der ligger i
systemet og når vores egne breve er lagt ind, så begynder det at ligne noget.
- mere overblik - der er stadig for meget der er uoverskueligt (eks økonomisk mellemværende)
- styr på kommunespecifikke breve (virker stadig ikke)
- det skal være muligt at trække mails direkte ind i dokumenter/journal og ikke først bruge tid på at konvertere til .pdf
-brugervenlighed savnes, der er for meget scrollen op og ned
-det skal være nemmere at annullere sager
-der er for meget der ikke fungerer
-der er for meget nedetid
Flere ledelsesinformationer i rapporterne. Fx. en rapport hvor man kan se hvilke sager der er forlænget efter de forskellige
forlængelsesbestemmelser.
At fejlmængden bliver nedbragt - det er simpelthen for mange fejl i KSD. Der bliver også lavet alt for manger brølere fra KMD som
sagsbehandler skal bruge ekstra ressource for at udbedre.
at der ikke fortsat er så mange fejl
Korrekte afgørelser, højere grad af lovmedholdelighed
Automatik - langsomt flere gange om ugen

Breve - ikke tilfredsstillende ordlyd - lov - mgl. breve
Bedre design, bedre søgemuligheder ift sager, mulighed for selv at "designe/tilpasse" opgaveoverblikket.
Bedre rapporter eller måske bare søgekriterier man selv kan brygge sammen på kryds og tværs.
LANGT BEDRE BREVSKABELONER - Ja med store bogstaver, for det er bare elendigt det der er tilgængeligt nu.
Der skal være et bedre overblik i opgave, det er en rodebutik og der kommer mange alt for mange opgaver med forskellig tekst hvor
man skal undersøge set samme.
• Breve er ikke gode nok, de er for dårlige både KSD breve og de Kommune specificeret breve.

• Straksudbetaling virker sjældent så hurtigt det er nødvendigt eller glemmer at hente skattekort.
• Breve ligner noget på børneklasse stadiet
• Der er for mange fejl og opgaver i KSD - arbejdet i KSD er mere tidskrævende end i eDagpenge. Vi løser flere og mere trivielle
opgaver i KSD end eDagpenge - hvilket ikke var formålet med KSD.
• Systemet skal danne korrekte afgørelser . Der er for mange sager hvor man skal "fikumdikke" for at få den til at køre korrekt.
• Så kører systemet ofte meget langsomt.
• Når man slår en sag op er det de forkerte data der er på sagen - den skal så lukkes ned igen og åbnes igen for at de rigtige dato
kommer frem etc.
• brev skabeloner skal være på plads. bedre forklaring når sager er afvist. dette for fejludredning
• Jeg synes KSD snart skal bruge lidt tid på at få brevene til at se ordentlige ud
• Bl.a.:
• - Bedre forklaringer på opgaveløsningerne
• - Mulighed for flere "Fritekst felter" i brevskabelonerne, så vi kan oprette flere
• - Brevskabelonerne skal virke hver gang og ikke kun engang imellem
• Større driftssikkerhed samt at fejlene minimeres
• Brevene skal se ordentlige ud - borgerne skal kunne forstå hvad der står.
• Journalen skal være til at have et overblik over sagen i.
• blandt andet følgende:
• Låsning af øverste bjælke hvor CPR og CVR fremgår. Med dette undgår man meget scrollen op og ned.
• Mere kontrol over, hvornår sagen er behandlet eller om der mangler informationer for at sagen kan vurderes
• Lettere at bruge brevskabeloner
• Manuelt oprettet opgave som kan være bremsende
•
•
•
•
•

Bedre snitflade til folkeregister og til Fasit
Opgave med mulighed for selv at lave overskrift (titel, fritekst).
Bedre breve med tydelighed om bevillingsperiode til både borger og arbejdsgiver.
daglig systemunderstøtning med stabilitet
Funktionaliteter der er mere brugervenlige, eksempelvis faner fremgår sidevisning af menu, hvor det ikke tekstmæssigt er helt klart,
hvor man skal finde relevante oplysninger på sagsbehandler-delen. Visning af tekstindhold fra eksempelvis oplysningsskema er så
småt i formatering og med formindlæsning, der slet ikke er brugervenlig.
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At jeg kan se bort fra alle WA og fejl i KSD.
KSD skal blive væsentlig bedre, på de allerfleste parameter
Få styr på systemet
At systemet var færdigudviklet og gennemskueligt
1) Bedre sagsoverblik - mere samlede informationer.
2) På opgaven: Opstart af anden indkomst fremgår der ikke noget cpr.nr. når opgaven åbnes.
3) Opgaverne: Sag kan ikke afsluttes p.g.a. åbne opgaver + Raskmelding fra DFDG er unødvendige.
4) Opgaven: Beskæftigelseskrav for ledig skal vurderes er ikke påført cpr.nr. før opgaven åbnes.
5) Stadig mange irriterende systemfejl.
6) Meget lange svartider og ofte systemnedbrud skal forbedres.
Det er utilfredsstillende at flere opgaver ikke kan markeres løst på en gang. Ligesom det er uhensigtsmæssigt at f.eks "sagsoverblik"
er tomt hvis selve den opgave som skal løses ikke decideret vedr. oplysninger på "sagsoverblik". hvis der er flere opgaver på samme
sag skal man så vente til f.eks tidlig refusion er markeret løst for at se oplysning til brug for andre opgaver på samme sag (Det
kunne eksempelvis være arbejdsgiver/ansatte har tidligere fået afslag). F.eks er det ikke muligt at godkende tidlig refusion og
indtaste lønoplysning(som KSD åbenbart ikke selv kan hente fra E-indkomst) og gemme i "et hug" det er systemet ikke gearet til. Så
vi først godkende tidlig refusion gemme og skrive et journalnotat, derefter taste lønoplysningerne, gemme og taste endnu et
journalnotat. Ringe at breve/skabeoner ikke fungerer og ikke er brugervenligt. I bør derfor sørge for at der er mange flere
standardbreve således at vi ikke skal bruge unødig tid.Tåbeligt at skattekort ikke kan hentes øjeblikkeligt når sagen er afgjort og
f.eks. borger venter på udbetaling. Automatikken går lidt af fløjten når der kommer så mange opgaver. Fek.s de oplysninger som er
tilgængelige i E-indkomst som vi selv manuelt skal udsøge og indtaste. Hvis der f.eks. er økonomisk mellemværende på en
refusionssag, kan det spærre for udbetaling til en sygemeldt, det er uhørt. Der er mange flere eksempler på uhensigtsmæssigheder.
Et grotesk er f.eks. at sagsnr/cpr. nr. ikke er låst og kører med ned når man scroller ned på siden, ligesom første fraværsdag også
bør være tilgængeligt uanset hvor på sagen man arbejder.

• Bedre overblik over sagsforløbet, hel journalrapport.
• Bedre kommunikation imellem Momentum og KSD
• Brev funktionen skal fungere optimalt.
•
•
•
•
•
•

Fejlmeldinger besvares hurtigere
Færre fejl f.eks. ved automatisk fremsendelse af afgørelsesbreve om bevilling af sdp, trods der ikke er ret til sdp
Bedre overblik
Bedre retssikkerhed
Mere smidighed fra support ved de virkelig svære sager
Flere fritekstfelter i brevene - før begynder vi ikke at bruge dem

• Breve der fungerer, som kan dannes korrekt og trække den korrekte information. Mulighed for at se brevene inden man sender dem.
Mulighed for at have overblik over flere af vores egne skabeloner end 5 ad gangen, og igen, bedre mulighed for at integrere data
korrekt i brevene. Helt generelt mulighed for at sende breve på en korrekt og tilfredsstillende måde. Man skulle tro det gav sig selv
at sådan noget fungerede smh.
• Automatik på flere områder end der er nu. Ikke flere fejl ved udbetalinger/udbetalingsspecifikationer. Bedre information om
udbetalinger af refusion til virksomheder, inklusiv dispositionsdato.
• Bedre mulighed for at straksudbetale, når der er tale om udbetalinger til borger, uanset mellemværende mellem kommunen og
arbejdsgiver.
• At systemet virker og kører.
• Bedre overblik over sine sager.
• Bedre retssikkerhed.
• Mere hjælp til support i enkeltsager.
• Bruger primært rapportfunktionen, og undrer mig over, at det ikke er muligt at overføre til Excel.

• Bedre overblik over opgaverne:
• - Ønsker navne på opgaverne
• - Utilfreds, fordi KSD ikke i alle tilfælde kommer frem med, hvad der gør, at sagerne ikke kan indberettes/oprettes/ændres, da vi kommer ud for at sagerne ikke bliver behandlet.
• - Et andet eks. er også, at varighed på 1. sygedag, først dannes dagen efter, vi har løst opgaverne på sagen, hvorfor der kan få flere dage igen, førend vi får fat i sagen igen.
• - Et bedre overblik over varighed på sagerne, når vi får fat i en ny sag, således vi måske kan "opdage", at der kan være tale om sag med varighed på 1. sygedag.
• - Dårligt overblik over optælling af varighed. KSD viser fra 1. sygedag og frem = Kunne ønske, at KSD deler op/viser de perioder, som er med i optællingen, først tælles efter arbejdsgiverperioden.
• - STORT ønske, at vi bedre kan prioritere sager med udbetaling til borgerne fremfor refusionssagerne. I siger, at vi skal løse de blokkerende opgaver, men disse omfatter alle sager, også
refusionssager, som ikke altid er presserende ift. hvis det er sager med udbetaling til borgeren selv.
• - Opgaven: Korrektion modtaget. Her ønskes en klar markering, hvad der er kommet af korrektion fra arbejdsgiveren. I dag skal vi tjekke sagen og det er ikke i alle tilfælde, at vi kan se, hvorfor
korrektionen er modtaget.
• - En refusionssag lukkes, når arbg. har fået sin refusion. Ønsker at kunne se, at der har været udbetalt refusion, når vi slår sagen op i KSD.

• - Udbetalingsspecifikationerne mangler visning af en mellemregning, som er vigtigt især, når der er flereberegninger i samme opgørelse.
• - Når der er ændringer til en sag, kan vi ikke altid se, hvordan KSD kommer frem til beregningen og også visningen på opgørelserne er ikke altid gennemskueligt
• - Når vi først har færdiggjort en opgave, kan vi ikke fortryde, at den måske skulle have været "Igang" eller "Ubehandlet".
• - Det er blevet sværere at arbejde efter opgaver i KSD fremfor gl. system e-Dp sygdom pga. manglende overskuelighed over opgaverne og sagerne.
• - Når eks. en arbejdsgiver angiver en forkert dato for lønophør, kan man ikke ændre denne dato, men skal foretage manuelt afslag og få arbejdsgiveren til at anmelde på ny = Tung arbejdsgang =
Må kunne gøres bedre.
• - Journalnotat- og brevskabelonfelterne er for lille. For uoverskueligt, når vi skal skrive en længere tekst, og også når der max. må være 2.400 tegn på journalnotater.
• - Der for få brev, som KDS automatisk kan sende.
• - I det gl. system havde KMD lavet en arbejdsgangsbe-skrivelse over, hvordan man kan behandle sagerne i forskellige situationer. Dette kunne ønskes.
• - Siden opstart af KSD er der for mange problemer med NemRefusion og Mit Sygefravær, udover problemerne med KSD.
• - Vi har aldrig talt så meget med borgerne og arbejdsgiverne, som efter KSD.
• Ovenstående er bare et udpluk af ønsker og uhensigtsmæssigheder.
• Vi ved stadig ikke i for mange situationer, hvad KSD vil gøre og ikke vil gøre i forskellige situationer, og der er for mange uhensigtsmæssige arbejdsgange, og derfor er KSD stadig ikke tilfredstillende
at arbejde i.
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Bedre overblik over opgaverne i KSD og bedre funktionalitet rapportene med muligheder for tilpasning af udsøgning mv
Mindre fejl i systemet
driftsstabilitet, lavere fejlmargen, at det ikke automatisk bevilger sygedagpenge på alle sager uden der er taget stilling til §7.
At KSD sender korrekte breve, og træffer korrekte afgørelser, at man manuelt kan indtaste en refusionsperiode der ligger før hvad
arb.giver har søgt om, når det viser sig de er berettiget til refusion i fx. arb.giver perioden men har glemt at oplyse om dette på
deres anmeldelse
Udbedring af systemet. Løsning af de MANGE kendte fejl.
Hurtigere support
At systemet bliver lovmedholdeligt.
At systemet laver færre fejl.
At sagsoverblikket er mere overskueligt - det er tidskrævende at scrolle op og ned hele tiden, specielt når den vigtigste oplysning
står nederst (beskæftigelseskravet).
Tab funktionerne bør indføres - totalt utilfredsstillende at man hele tiden skal gå fra felt til felt med musen.
Uhensigtsmæssigt at man ikke kan løse alle opgaver på én gang men kun én enkelt af gangen.
Lønindkomster overføres ikke - meget tidsrøvende at skulle indhente dem selv.
Breve bør ligge som standardbreve i KSD.
Breve skal laves anderledes. Udbetalingsspecifikationerne kan være svære at gennemskue. Især hvis der er gæld.
Mulighed for at rette op i KSD, hvis forkert skattekort er brugt. Bi-kort i stedet for hovedkort fx
Få lavet snitflade til inddrivelsen
at en del af automatikke kan tilgås manuelt, hvis det er nødvendigt.
KSD skulle have været bedre udviklet fra start og der skulle have været eksperter fra sygedagpengeområdet meget mere ind over
udviklingen. Der er mange ting i KSD som forekommer ugennemtænkt - bare en lille detalje såsom at man ikke kan skrive overskrift
når man opretter manuelle sager.
At I får styr på systemet. Der mangler fortsat en forståelse for hvorfor systemet gør som den gør, og det er meget utilfredstillende
hele tiden, at skulle rette system-fejl, og mange gange forsøge at "snyde" systemet, da der er simple ting der ikke altid kan lade sig
gøre. Systemet har sit eget liv, og der er ikke en rød tråd, nødvendigvis ift. hvordan den agere i de samme situationer. Derudover er
det simpelthen ikke i orden, at systemet sender forkerte breve, og ikke overholder lovgivningen ift. sager hvor det er udbetaling til
borgeren selv. Der er så mange fejl, og det er bare ikke godt nok, når man tænker på, at systemet har været undervejs I mange år.
at de eksisterende fejl bliver rettet og der bliver svaret hurtigere tilbage på de fejl vi indsender.
Oplever dagligt at systemet fejler og jeg ikke kan gemme det arbejde jeg er ved/har lavet. Systemet virker ofte meget belastet og
alle handlinger tager lang tid at fortage. Det gør desværre at arbejdet bliver dobbelt til tider (ofte) og arbejdet tager længere tid end
forventet.
Mere stabilt system, mere bruger venligt. Det har taget lang tid at finde ud af hvordan systemet præcist fungerer.

• Det skal være muligt for os sagsbehandlere at kunne gennemskue KSD's beregning af sygedagpenge/refusion. Det er virkelig svært
at gennemskue beregningerne i f.eks. de økonomiske mellemværender.
• KSD burde sende flere partshørings- og afgørelsesbreve automatisk, så vi ikke selv skal sørge for det.
• Det burde være muligt selv at skrive titlen på en blokerende opgave, når vi selv opretter en sådan opgave på en sag. Det vil lette
gennemskueligheden, når opgaven søges frem.
• OSV...
• Vi ser frem til I får gennemført alle ændringsønskerne fra os kommuner, for det kan da kun blive en forbedring!
• Lettere gennemskuelig beregning af sygedagpenge.
• At der bliver sendt mere udførlige breve ud tænker partshørings breve samt afgørelser, så vi ikke selv skal stå for det.
• Vi mangler at kunne skrive en overskrift når vi løser en opgave i stedet, hvor vi skriver hvad vi gør for manuelt efterfølgende at
skulle oprette et nyt journalnotat. Vi har brug for der ikke blot står sygefraværssag ændret- da der kan være rigtig mange
overskrifter der er sådan.
• osv. vi ser frem til ændrings ønskerne bliver implementeret i systemet, så det bliver mere brugbart for os...
• Lettere gennemskuelige beregninger af udbetalingerne til borger og arbejdsgiver.
• At ikke relevante opgaver fjernes da de alligevel er meget tidskrævende at udrede. Så er det bedre at bruge tiden på de opgaver der
er relevante for sagerne.
• KSD skal sende flere afgørelsesbreve og partshøringer automatisk ligesom der blev gjort i E-dagpenge.
• Det vil også være FANTASTISK hvis vi selv kan skrive en overskrift i et journalnotatet (i forbindelse med indberetning af opgaverne)
da der bare står i journalen at " sygefraværssag ændret". Så skal vi kigge i rigtig mange journalnotater for at finde en konkret
oplysning i sagen.
• Man er derfor nødsaget til at gemme notatet 2 gange for at få indberettet en overskrift der er visende for det der er indberettet på
sagen. - OG DET ER OGSÅ MEGET TIDSKRÆVENDE
• OSV OSV OSV
• meget mere brugervenlighed og overblik
• bedre gennemskuelighed

• Grunden til utilfredsheden er, at tingene ikke fungere som det skal. Opgaveoverblikket er godt, men vores manuelle opgaver kan
man ikke lave overskrift selv, så er man nødt til og ind på den enkelte sag, hvilket giver merarbejde. Udbetalingen kører fint, men så
er der lige sager over årsskiftet som ikke er godt. I siger supplementsperiode frem til 15.01.2021 men ikke som tidligere hvor vi
have 2 supplementsuger, hvor rettelser til sager lagde sig i det rigtige år, hvilket giver store differencer ved afstemningen. Og jeg
kunne blive ved......Troede KSD skulle være en forbedring af det gamle E-dagpenge, men det virker som om vi nærmest starter
forfra, hvorfor har man ikke bevaret de gode ting fra E-dagpenge og bygget ovenpå det med automatikken? Det kunne være rart.
Det samme med brevene, store mangler i brevene og fejl, hvorfor opfinde den dybe tallerken på brevene en gang til når der ligger
tidligere breve fra E-dagpenge? Indtil nu giver KSD merarbejde på mange områder og mange sager kan supporten ikke engang finde
ud af at hjælpe med og forklare.
• Vi finder sager som ligger i "ingenmandsland" siden sommeren 20. Vi har nu fået filtre, som fanger hovedparten. Men generel
information omkring systemet ville være ønskeligt og på et væsentlig tidligere tidspunkt. Indtrykket er også, at supporten ikke har
været tilstrækkeligt oplyst om udfordringerne.
• Jeg har kun kigge-adgang og mulighed for at skrive journalnotat. Men det er vigtigt for mig, at kunne se brutto- og nettotal tydeligt
og klart, med tilhørende periode og udbetalingsdato.
• Har endnu ikke brugt det
• Stabil tilgang.
• Jeg har som bruger uden for ydelse problemer med at tilgå KSD.
• Fejlen er af KSD superbruger indmeldt til supporten, som dog ikke prioriterer denne p.t.
• Jeg er superbruger på Fasit. Vi har nogle snitfladeproblemer fra KSD til Fasit. Jeg har brug for at tilgå KSD for oplysninger, jeg kan
taste manuelt i Fasit. Dette for at spare ydelsen for nogle henvendelser fra os sagsbehandlere.
• Ved opgaveoverblik kunne det værre rigtig rart hvis man kunne søge både på cpr.nr interval og så samtidig søge de ældste
ubehandlede sager frem. Jeg oplever, at man enten kan søge de første/sidste cpr. nr., men så kan man ikke samtidigt bede om de
ældste ubehandlede sager. Det er der brug for, når man sidder flere med samme opgave.
• Der er for mange systemfejl og for mange opgaver.
• "Taler" ikke sammen med Jobcenter løsningen.
• Brevløsningen virker ikke i edge, jeg kan slet ikke bruge det. ØV

• Opgaveoverblikket mangler navn på borger, det er nemmere at huske end et cpr.nr. Mangler også at man kan skrive i en "gul lap",
så man ikke skal åbne sagen for yderligere tjek.
• Der mangler overblik over sager. Der er en del arbejdsgivere, som indberetter fravær pga. § 56 forkert. De indberetter for en uge ad
gangen, hvor fraværet skulle have været anmeldt som en løbende sag. Det betyder, at der ikke sker opfølgning i Jobcentret, og
sagerne er svære at "fange", når der ikke er et bedre overblik.
• Automatikken er ok i de fleste tilfælde, men der er også der, hvor KSD pga. fejl træffer forkerte afgørelser. Det betyder så ekstra
arbejde til os.
• Vi er endnu ikke begyndt at bruge brevene, da vi har hørt, at de ikke virker optimalt. Så i stedet for at bruge tid på noget der ikke
virker, laver vi brevene udenom KSD og tilknytter så efterfølgende.
• Der er simpelthen for mange fejl og mangler i KSD, som betyder ekstra arbejde til sagsbehandlerne.
• Jeg synes også, at selve det at manøvrere rundt i KSD, kræver en del musebrug, hvilket ikke er godt.
• Der skal kunne sendes breve via KSD. Færre fejl og dermed færre workarounds at huske på.
• Systemet skal være mere brugervenligt og lækkert i sit design.
• Det skal være muligt at have et samlet overblik i borgerens sag i stedet for at have 100 afsluttede sager
• Der skal være bedre sammenhæng i sagsbehandlingen og færre fejl i udbetalingerne
• Bedre rapporter og det lovede webinar om rapporter som i sommeren 2020 var planlagt men blev udskudt, og stadig ikke har været
afholdt.
• Jeg har ikke så stor viden omkring systemet, at jeg kan komme med forbedringsforslag.
• Jeg laver opslag i systemet, når jeg har telefonvagt.
• Systemet taler generelt ikke sammen med sagsbehandlersystemet og det betyder at jeg skal løse flere opgaver da der er mange
fejlkilder.
• Flyttesagerne er ikke ok - vi skal oprettet manuelt og borgere og arb.g. er forvirrede over den forretningsgang, det er for
tidskrævende.
• Refusion ved dødsfald - denne udløses ikke - og ingen opgave.
• Synes stadigvæk der efter snart 1 år er for mange mangler, dog er der også små forbedringer.
• At det fungerer og der ikke er så mange fejl hele tiden. Kommer du til at lukke ned så skal du vente meget længe for at kunne
komme på igen.
• Der er så ufatteligt mange ting der skal til for at øge tilfredsheden med KSD. Det ville blive en meget lang opremsning, men kan
nævne:
• Formuleringen i brevene, de mulige brevtyper, brevenes udseende + der bliver sendt decideret forkerte breve ud til a-givere ved
afgørelse om refusion / for sen anmodning / anmeldelse.
• Utilfredsstillende at man skal lave manuelle sager når en a-kasse har indberettet fraværssag hvor borger ikke får sdp fra a-kassen de
første 14 dage, men skal have fulde sdp fra kommunen.
• Jeg er generelt utryg ved KSD -har ikke tillid til at sagerne bliver behandlet korrekt og udbetalt korrekt, da vi siden opstarten
jævnligt finder sager med fejl i enten det ene eller det andet.
• Så der skal mange fejlrettelser til og ændring af hele brev delen ..

• der mangler flere breve
• Det skal være mere stabilt.
• Det skal være lettere at gennemskue hvad systemet gør så der kan rettes fejl + det skal være lettere at rette dem, i dag er det som
at vinde i lotteriet.
• Det skal være nemmere at danne sig et overblik over sagerne, man bør kunne se også afsluttet sager, når man søger på cpr.nr. uden
at skal søge udvidet.
• Man skal lave alt for mange rul, der bør være faner i stedet for. Det er tungt hele tiden at skulle rulle op og ned, især på
overbliksbilledet.
• Der bør være en god vejledning til hvordan de svære problemer løses.
• Bedre breve og at det virker.
• I forhold til sagsoverblikket, så synes jeg det er mere uoverskueligt, at der ligger både refusionssager og sygefraværssager, i stedet
for at der ligger én sag på en borger - listen kan potentielt blive alt for lang og uoverskuelig.
• Ift automatikken og udbetaling så er det utrykt for mig, at mange ting kører automatisk, når jeg i høj grad ikke synes, at
automatikken fungerer i de sager, jeg falder over. Nogle sager sker der forkert udbetaling /afgørelse. Så vil jeg hellere se alle sager
og være sikker på, at sagerne/afgørelser/udbetalinger er korrekte.
• Jeg synes der er uhensigtsmæssige formuleringer i nogle breve, hvilket der er sendt ændringsønske ind på for laaaang tid siden,
men det er ikke (åbenbart) ikke vigtigt nok til at blive prioriteret.
• Brevene skal være lovmedholdelige og opdaterede. Rapporterne skal fungere.
• Der mangler i den grad overblik. Der mangler en nemmere måde at journaliser indkommende mails og dokumentation. Det kræver
meget ekstra arbejde, hvor andre IT-systemer kan man trække mails direkte over i systemet, hvor i KSD skal hvert enkel dokument
og mail gemmes ned hver for sig i en PDF fil og der kan så hurtigt komme 10 dokumenter i forbindelse med en henvendelse. Det er
meget dobbeltarbejde og næsten et deltidsstilling i sig selv.
• gode breve med relevant lovhenvisning - jeg ved at der arbejdes på dette
• der er for mange fejl i automatikken. forkerte breve. for gammel lovgivning. det er ikke til at gennemskue hvad det er KSD har gjort.
en del opgaver der ikke er til at gennemskue bla der hvor der kommer ændringer til en sag
• det kunne være dejligt med en hurtigere fejlretning, at KSD loggede hvad det er den har ændret. og man kunne se hvilke ændringer
arb. har indb.
• Mindre workaround, at brevene er lovmedholdeligt, og der bliver mere automatik
• Det ville være godt, hvis der i oversigten stod hvor mange af en bestemt slags sager der er.
• Mangler en forventet udbetalingsdag, så man kan se om beløb kommer til udbetaling inden den dag, det sker.
• Fejl/Løsninger vedr. de mange workarounds skal snarest løses
• Når alle opgaver er løst og alt er indsendt fra sygemeldte burde sagen gå i gang i stedet for at vente til efter sidste frists udløb.
• Problemer med straksudbetalinger skal løses
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Nedlæg ksd og genoptag e-dagpenge
ALT var af højere kvalitet i e-dagpenge.
ALT var mere overskueligt.
ALLE breve kunne man lægge navn til uden at krumme tæer.
ALLE beregninger kunne rettes og var korrekte i forhold til de indberettede data.
Der kunne indhentes bi-kort - nu skal vi forklare borgerne, at de får et skattesmæk næste år.
Det er helt uhørt at bede os som arbejder i KSD om at hjælpe borgere med at kunne tilgå Mit Sygefravær (som der er SÅ mange
problemer med)Den midlertidige supportløsning vi kan henvise borgere til udløber ved udgangen af maj. Herefter forventes jeg
åbenbart at være blevet it kyndig i Mit Sygefraværsløsningen!
Det er ikke tilfredsstillende, at såfremt du har 2 sager åbne på én gang, kan oplysninger fra den ene sag overskrive oplysningerne i
den anden sag således, at alt man ser slet ikke vedrører sagen. Det kan være datoer og fraværsårsag osv. Det betyder at det sagen
viser kan man ikke stole på. - og JA, vi ved godt at man kun bør have én af åben ad gangen, men det er ikke altid muligt hvis man er
midt i e behandling af én sag og modtager henvendelse vedrørende en anden sag.
Listen er uendelig meget længere end ovennævnte
- og I kender den godt.
Brug krudtet på at løse problemerne i stedet for at spilde tid og penge på en brugerundersøgelse som I godt kender resultatet af på
forhånd
At systemet virker.
At de mange ændringsønsker, fejl og mangler bliver rettet snarest.
At udbetalingsspecifikationen kan ses samtidig med at borger kan se den (om tirsdagen).
At skatteoplysningerne kan rettes tilbagevirkende.
At brevskabelonerne virker tilfredsstillende.
At arbejdsgivers oplysning om elev i lønnet praktisk overføres til berettigelses-siden som "beskæftigelseskravet er opfyldt".
Og meget meget mere...

• At der ikke bliver sendt brev ud på bevilling og så partshøringsskrivelse, der er ikke mange sager hvor der er styr på brevene.
• Kunne være super rart, at når der er flere opgaver på samme cpr.nr., at man ikke skal gå ud og ind igen, men at man kan markere
dem, som man kunne i e-dagpenge.
• Opgaven: Opstart af anden indkomst.
• Her kunne det være dejligt, at man kom direkte ind i sagen, som man gør med alle de andre opgaver, kan ikke forstå hvorfor?
• Det ville være rart hvis cpr.nr. ikke forsvinder når man ruller ned på KSD sagen.

• Der er alt for mange der ikke modtager deres ydelse (sygedagpenge og refusion), fordi man ikke har sat et "flueben" eller hvis man
har sat et for meget, der er alt for mange kontroller på sagerne, og man kan aldrig finde ud af om det er ved denne sag at der skal
sættes et "flueben" mere eller om man ikke må sætte for mange.
• Systemet er bare ikke overskueligt, også fordi så skal man ind på sygesagen og så skal man ind på refusions sagen.
• Kan ikke forstå hvorfor man ikke har samlet hver sag sammen.
• Når arbejdsgiver anmelder sygdommen to - tre gange for samme periode, så annullere vi sygedagpengesagen, men det er ikke altid
nemt og se om det er den rigtige refusionssag der bliver annulleret (den der er kommet udbetaling i), så nogle gange må man åbne
sagen igen og annullere en anden.
• Vi bruger alt for meget tid på og undersøge, klikke, rulle op og rulle ned.
• Og det er slet ikke godt især når vi har borger/arbejdsgiver i røret, de fleste gange er vi nød til, at ringe tilbage på noget vi bare
kunne have svaret på.
•
•
•
•
•

Færre driftsforstyrrelser
Bedre og mere brugbar support hjælp - også til anvendelse
Bedre lovhenvisning i breve
Færre opgaver, der kommer op som fejl.
Det kræver enormt meget arbejde at finde tilbage og skulle forklare borgere hvorfor der evt. er sket modregning. Der er ikke et
særligt godt overblik herover og der mangler meget mere beskrivende journalnotater når KSD selv håndterer opgaver i en sag.

•
•
•
•

Færre driftsforstyrrelser og mange dobbelte opgaver der genereres.
0-udbetalingsbreve - uklarhed om de sendes
svært at finde ud af hvad virksomhedens samlede udbetaling består af. Lidt dumt at bedste kilde er indberetningen til Ydelsesrefusion
breve skal laves så vi kan sende ordentligt breve ud.

• Jeg bruger KSD til få opgaver, men en af dem er blandt andet at udarbejde breve og sende dem ud til borgerne fra KSD. Dette
fungerer overhovedet ikke, opsætningen bliver anderledes og uoverskueligt når man trykker send på brevet og det ser anderledes ud
end når man sidder og skriver brevet.
• Fejlrettelser og fleksibilitet af systemet så vi selv kan lave opsætning i KSD ift. rettigheder, så vi selv kan rette, selv bestemme om
grad af automatik osv.
• bedre sammenhæng mellem opgaver. Mere styr på skattekort - og bestilling heraf - efter behov.
• Mere overskuelighed på de enkelte sager.
• Mulighed for at annullere en sag og kunne se det med det samme.
• Opdatering på sagen med det samme
• F.eks. rettelse af at KSD forlænger sygedagpenge flere dage inden revurdering.
• Jeg har oplevet en del fejl ved automatikkerne hvor KSD træffer forkerte afgørelser (afslag i sager der ikke skal være afslag).
• Og så har jeg oplevet en del sager hvor arbejdsgiver har meddelt delvist genoptaget arbejde, hvor KSD stadig udbetaler fuld refusion.
• start med at sørge for at systemet ikke genererer fejl. at der ikke sendes afgørelser ud til borgere der ikke skal have afgørelser.
sørge for at systemet virker - ikke er så latterligt langsomt. at funktionaliteterne som vi havde i det gamle system som minimum
også eksisterer i KSD. KSD er ikke ressource-besparende som det er lovet, tværtimod så bruger vi i dag dobbelt antal medarbejdere
• I:-(
opgaveoverblikket skulle der være mulighed for at søge ud i bestemte perioder, altså mulighed for at vælge specifikke datoer ud.
• I sagsoverblikket, burde cpr.nr./navn (virksomhed/cvr.nr) være synligt på siden, uanset hvor langt man har scrollet ned. Desuden er
irriterende at man skal scrolle langt, der burde være flere faner i stedet.
• Brevene er elendige, det bedste ville være, at det åbner i word, hvor man har skabeloner, som man kan rette i frit. Alternativt et
større fritekstfelt eller flere fritekstfelter. Vi skriver alt for mange breve manuelt, som så skal gemmes og lægges på sagen bagefter,
det er alt for ressourcekrævende og utilfredsstillende i så nyt et system.
• Hvad angår automatik, udbetaling og straksudb. så er det fint, når det fungerer, men der er stadig alt for mange fejl, som ingen kan
forklare.
• at der kommer styr på alle de fejl.
• At jeg ikke hver uge skal bruge flere timer på, at få styr på systemet - og dobbelt tjekke alt
• Jeg arbejder med §56 & §58a opgaver, så et bedre overblik over fraværsperioder med denne kodning.
• Lige nu skal jeg klikke mit igennem hver enkelt indberettet fravær, der er indberettet.
• - Nu må der snart blive lavet en ordentlig brevfunktion.
• Der burde være flere muligheder for at kunne ligge egne breve ind i KSD, her tænker jeg på, at der skal være bedre
redigeringsmuligheder ved oprettelse af brevskabeloner.
• Samtidig burde der findes mange flere flettefelter.
• - Der skal ligeledes være mulighed for at oprette manuelle sager, hvor der ikke sendes underretningsbrev til borger.

• Jeg har brug for ledelsesinformation og kunne godt tænke mig at det blev muligt at trække en rapport med samtlige aktive sager i
KSD med cpr.nr.
• Skal være mere stabil drift, brevskabeloner skal være til at arbejde med, breve skal kunne ses inden de sendes til borger og andre.
Der skal ikke sendes bevillingsskrivelser til borgere inden de har afleveret oplysningsskemaer og sådan kunne jeg blive ved med at
nævne udfordringer i hverdagen.
• Nemmere kunne oprette nye opgaver til en selv i stedet for at man skal lave papir lapper med noter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automat brevene skal være bedre og de skal sendes ud korrekt. Man skal kunne se brevene inden man sender det afsted.
Breve bliver lovmedholdelige og tilgængelige.
At sagerne køre som de skal og der kan laves de rettelser der skal til uden at lave work arounds her efter snart 1 år
Bedre overblik. Jeg laver fx § 56-aftaler. Det er meget uoverskueligt at se en borgers sygdomsforløb og fx det at man ikke kan søge
ud om borger har en § 56-aftale, men man skal scrolle ned for at finde cpr nummeret i listen.
bl.a. funktionsdygtige breve og stabil drift
Mange sager kører ikke, skal have fat i superbruger som ofte sender til support for at få dem til at køre.
Så irriterende man skal sætte datoer ind for at få det til at kører. Bruger meget tid på at finde ud af hvad der er galt (ofte en dato der
skal ind, som man tænker, den burde da bare køre når fristen er overskredet)
Bruger utrolige mange klik på at undersøge ting, og tid på at dobbelttjekke. Så at stole på at KSD gør det man ber den om er vel i
store træk det der kan øge min tilfredshed.
Jeg har brug for at kunne redigerer varslingsbreve for § 56/58a sager. De henviser aktuelt til en gammel blanket i stedet for den
nyeste elektroniske ansøgnings løsning.

• - Det skal være muligt at oprette en sag manuelt, uden der skrives brev ud til borger el. virksomheder. Det kan f.eks være en sag
hvor pgl. er sygemeldt på første ledighedsdag.
• - Det skal være muligt, at kunne oprettet en sag for at skrive eks. journalnotat og lægge dokumenter på sagen, inden arbejdsgiver
har lavet anmeldelsen. Som det overholdes forvaltningsloven ikke.
• - Brev funktionen er helt kritisabel, da det ikke er muligt at have flere fritekst felter. Derudover er kvaliteten i brevene ikke særligt
gode.

• - Det kan til tider være svært at gennemskue de økonomiske mellemværende især til arbejdsgivere og support er mange gange ikke
til nogen hjælp.
• - Ved manuel oprettelse af sager, bør automatikken i KSD nemt kunne slåes fra og senere startes igen.
• - Sagsoverblik mangler oplysninger: adresse og telefonnummer.
• - Systemet har snart været i brug i et år og er stadig præget af mange fejl hvor der skal anvendes workarounds - det er ikke godt
nok.
• - Afstemninger: Der er kritisabelt og der ikke er noget hjælp at hente i forhold til afstemninger. Det er vanskeligt af stemme af i KSD
sammenlignet med e-dagpenge.
• - Journalnotater: Det skal være muligt at åbne hele journalen ikke kun et notat ad gangen. Derudover bør det være muligt at ændre
overskriftet i notatet uden at skulle oprettet et nyt manuelt notat. Det ville gøre overblikket i journalen mere overskuelig - så der er
blot er overskrifter der hedder "sygefraværssag ændret".

• Brevfunktionen skal forbedres væsentligt og generelt er layoutet ikke særlig pænt.
• Det skal være muligt for sagsbehandleren, at kunne rette i standardteksten i et kommunespecifikt brev, da ikke alle sager er ens og
der kan være behov for, at slette/rette i noget af teksten.
• Det skal være muligt, at oprette manuelle sager uden ydelse. Vi giver ofte råd og vejledning, hvor vi har journalpligt. Vi anvender
ikke henvendelsesnotat til dette, da det ikke kan fremsøges.
• Fx. en borger der er syg fra 1. ledighedsdag. Der får vi som oftest en del oplysninger, som skal journalføres og vi sender blanketter
samt breve om frist for ansøgning om sygedagpenge mv. Brev og journalnotat har vi behov for, at kunne gemme og det ville være
mest effektivt, hvis det kunne være i KSD.
• I opgaverne skal det være muligt, at ændre på fristerne samt tilføje tekst på opgavebeskrivelsen.
• Der skal være muligt, at oprette manuelle opgaver, hvor man selv kan ændre overskriften på selve opgaven, istedet for at den
hedder "manuel opgave".
• I journalen skal det være muligt, at se hele journalen på én gang, istedet for at åbne være enkelt.
• Det skal være muligt, at se adresse på borger i KSD. Så længe brevfunktionen ikke er bedre, sender vi mange breve uden om KSD
og bruger der tid på, at finde adresse oplysninger i andet system.
•
•
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Bedre mulighed for at lave pæne breve.
der er kommet meget mere manuele breve i KSD
- KSD kunne godt bruge flere brugervenlige og
fleksible funktioner, der hjælper og vejleder ydelsesrådgiveren. Bl.a. løsning af flere opgaver på én gang, mulighed for at skrive
notat i en opgave
- Vejledning og guidning af, hvad KSD automatisk gør, hvis der gøres sådan og sådan
- Vejledning i, hvorfor opgaverne er opstået/af hvilken årsag
- Brevene er virkelig ikke særlig pæne. Der er begrænsede muligheder i formateringen og de ser ikke særlige professionelle ud.
- Hurtigere udbedring af fejl!
Jeg er ny, så ved ikke hvad jeg kan forvente af systemet endnu.

•
•
•
•

Automatik, der virker hver gang, så man kan stole på systemet.
Brevskabeloner, der virker og kan bruges fra go live, eller som minimum kort tid efter
Gennemskuelighed
Ganske få kendte fejl og workarounds, så vi kan få lov til at udføre vores arbejde, i stedet for at skulle lede i alenlange lister over
kendte fejl, når noget fejler.

• At udbyder opdager deres fejl, i stedet for, at vi skal opdage dem og arbejde med workarounds, indtil fejlen muligvis bliver rettet.
• Bare en smule respekt og empati fra KOMBIT ved driftsmøderne, i stedet for overlegne og hovne svar på vores spørgsmål.
• Flere kontaktmuligheder til KMD når der opstår behov for hjælp i løsning af udfordringer. Lige nu kan vi kun kommunikere via
superbruger og det er ikke nok.
• -Bedre overbliks mulighed. (faneblade)
• Jeg ruller for meget ned og op.
• -Jeg ville ønske, at refusionssagerne var delt op på enkelte sager, og at et minus beløb var gennemskueligt.
• Jeg har en del henvendelse fra arbejdsgiver, som jeg ikke kan svare, fordi beregningen ikke giver mening, når sagerne bliver
Samberegnet på flere borger.
• Journaller er ikke gennemskuelige, man skal klikke på flere for at finde det rigtig.
• -når man har færdiggjord en opgaver, bliver samme opgave dannet igen. jeg vil selv vurdere om jeg har færdig gjord en sag i KSD
ikke KSD.
• At systemet kommer til at køre optimalt, uden alle de fejl og mangler som forekommer samt, at det lovgivningsmæssige er overholdt.
• - Jeg synes KSD virker virkelig ringe.
• - Overblikket er uoverskueligt. vi skal rulle op og ned hele tiden, fordi man skal bruge cpr.nr.
• - jeg ville virkelig også ønske at der stod adresse i KSD på arbejdsgivere.
• - KSD har lavet det SÅ svært at få løst et økonomisk mellemværende. HVORFOR skal der være opgaver på en sag som ikke har et
økonomisk mellemværende, bare fordi det er samme arbejdsgiver.
• - der er tit nedbrud på systemet
• - det kunne være rart at der var overskrifter på de journalnoter vi skriver når vi fx retter en sag til, da vi virkelig skal igennem
mange journaler for at finde det rigtige.
• - der er mange ligegyldige opgaver. hvorfor skal der komme en opgave på sag kan ikke afsluttes, når jeg i forvejen har en opgave,
som jeg har stående og afventer svar på. det er dobbelt op på opgaver som jeg ikke kan gøre en skid ved.
• Bedre overblik over sager - i forhold til behandling
• Rettelser af fejl i Systemet.
• Flere standartbreve!
• En knap så man kan "gennemtvinge" en kørsel på en enkel stående sag. Så man hurtigere kan komme videre i den ene sag.

•
•
•
•
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Antal opgaver i opgaveoverblik
Alt for mange klik ml ref og sygesag, kunne være godt med en samlet sag.
Syntes meget lidt automatik , mange opgaver som er det samme men hedder forskelligt.
Vildt grimme breve og hele brev funktionen er meget dårlig og ikke til at ændre i. Vi kopiere alle breve over fra et word - det er vel
ikke meningen med et automatisk program
Jeg mangler især et sted med et samlet overblik over udbetalinger og beregninger. Når man skal lave et krav eller omregne en sag
skal man åbne de enkelte udb. specifikationer for at vide, hvad der er beregnet - og det er kun indtil udbetalingen er sket, at man
har et overblik i effektueringsplanen. Jeg mangler også rapporter hvor man kan se alle løbende sager pr. en dato. KSD brevene ser
forfærdelige ud i opsætningen - men de kan da sendes nu.
Bedre sagsoverblik, det er svært at danne sig et overblik over sagen, når der både er en sygefraværssag og en refusionssag. Stort
ønske er at der kun er èn samlet sag.
Der skal være mulighed for at vi selv kan vælge hvilket skattekort KSD skal anvende ved delvist genoptaget arbejde.
Regulering af sygedagpenge f.eks. ved ændring i delvise timer tilbage i en allerede udbetalt periode SKAL kunne modregnes i den
kommende udbetaling og IKKE først når borgeren er raskmeldt.
De breve KSD udskriver skal blive bedre for at vi kan få fuldt udbytte af automatikkerne. KSD udskriver f.eks. bevillingsbrev til en
sygemeldt borger og udskriver afslag til arbejdsgiveren p.g.a. for sen anmeldelse (refusionssag).
Ligeledes sker der pludselig stop af sager i KSD som har kørt i mere end ½ år med afslag til borger/arbejdsgiver på f.eks. at
beskætigelseskravet ikke er opfyldt.
Det skal gøres mere intuitiv og logisk og så skal der en helt del mere tillid til at det fungerer for det er der betemt ikke nu
Man altid kan se borgerens cpr-nr., selvom man scroller ned på siden.
Opgaveoverblik er træls, når man har over 50 opgaver. Da man skal scrolle ned på siden, hver gang man har åben en opgave, altså
for at komme ned til den næste opgave, man kom fra.
Man skal ofte ændre små ting for at få ting til at slå igennem.

• Opgaveoverblikket er sådan set OK - men det kæmpe minus der gør, at jeg er utilfreds er, at der dannes opgaver uden CPR-nr. De
fleste kommuner arbejder CPR-fordelt, og disse opgaver dukker derfor ikke op, når man søger sin sagsstamme frem - meget
utilfredsstillende. Det at det ikke er muligt at lave en opgave med egen overskrift, som kan være blokerende for videre behandling
(eller ikke blokerende) mangler. Det at kunne lave en "manuelt oprettet opgave fritekst" giver ingen indsigt i, hvad opgaven går ud
på - så har man oprettet et par stykker, skal man åbne HVER opgave, for at se hvad det går ud på - vi bruger ikke længere manuelt
oprettede opgaver, men laver adviser i et andet system. Meget upraktisk.
• De automatiserede afgørelser forvirrer borgerne - de skal ramme en bred målgruppe således at der ikke skal ligge hundrede
forskellige aut. breve i KSD, det er forståeligt, men borgerne ringer ustandseligt, fordi de ikke forstår brevene. Desuden sendes der
uklare breve til arbejdsgivere, hvis de har skal have delvist afslag på refusionen, pga. evt. for sen anmeldelse - KSD roder rundt i
datoerne, og sender flere breve om afslag, selvom der kun burde sendes et. Hvis arbejdsgiver anmelder sagen for sent, og borgeren
er raskmeldt, modtager de et brev om, at de først kan få fra anmeldelsesdagen - de bliver ikke informerede om, at de intet kan få
fordi borgeren er rask - det er ikke i orden, og arbejdsgiverne tror de kan få efter borgerens raskmelding.
• Borgerne er i øvrigt ikke opmærksomme på, når de skal indsende supplerende oplysninger via MitSygefravær, at det er partshøring
de skal indsende oplysninger vedr. Der fremgår ikke nogle steder, når de skal dokumentere f.eks. beskæftigelseskravet, at de her
skal indsende via MitSygefravær under supplerende oplysninger. Det burde fremgå mere tydeligt på Underretningsbrevet.
• Det er i øvrigt hårdt at arbejde med KSD's "behandlinger" som oftest kører om natten. Hvis man ændrer en sag, og der ikke sker
noget, forventer man at rettelsen sker om natten - nogle gange sker det øjeblikkeligt, andre sker hen over nattekørsel. Hvad der
sker hvornår, aner jeg ikke, og hvis man snakker med en borger, virker man så uprofessionel, fordi man skal sige til borgerne, at
man har lavet ændringen, og tror den kører igennem om natten - det viser sig måske så, at det gør den ikke - så skal man manuelt
ind og ændre i sagen (f.eks. ændre lønnen med 1 kr.) for at KSD kan se at der er sket en ændring. Derefter går der yderligere en
dag før man er sikker på at sagen kører som den skal.
• Mindre svartider og løsning af de mange fejl og mangler
• Der skal være flere funktioner ift. breve. Det vi sender ud er ikke tilfredsstillende, og ofte kan vi ikke få lov til at trykke vis brev. Så
nogle gange bliver det sendt i blinde, og med håbet om at det står korrekt.
• Jeg stoler endnu ikke på at KSD gør hvad jeg forventer når jeg foretager nogle ændringer. Så der er meget dobbeltarbejde i at tjekke
at tingene bliver gjort som man forventer.
• Samt at brevene er meget utilfredsstillende, de ligner noget man lavede i folkeskolen, og det er meget problematisk at funktionen
"vis brev" ikke virker da man så bare sender brevene lidt i blinde.
• Det er dog rart at KSD ikke har så mange udfald mere, det er blevet mere stabilt.
• Færre klik, refusions- og sygefraværssag i én, mere læsevenlige breve, især refusionsudbetalinger er svære at forstå, automatikken
giver ikke altid mening, KSD gør ting i mærkelige rækkefølger

• Der skal hurtigt rettes op på mange af de fejl, der allerede er konstateret. Det er ikke muligt at lægge vores egne breve i KSD, da der
mangler felter så vi kan få brevene til at se ordentlige ud. Der er problemer med at KSD i nogen sager (bla. 4 timers reglen) har
lukket sagerne inden vi har truffet en afgørelse. Der er rigtig meget scrollen op og ned i sagerne og mange hop rundt i forskellig
faner, når man skal danne sig et overblik over, hvad der er sket i sagen (vurderer at overblikket i KSD er dårligere end det var i edagpenge). Ønske om at få vist ALLE sager på en borger når man slår cprnummer også afsluttede sager. Der bør kun være en sag
pr. sygemelding (sygefraværssag og refusionssag skal være en sag). Der mangler optælling under arbejdstid. Mulighed for at ændre
datoer i opgaver, mulighed for at sætte sagsbehandler på opgaver (og meget mere.....)
• Opgaveoverblik.. vil kun se de opgaver jeg skal løse i dag ikke dem jeg først skal løse om 14 dage.
• Automatikken - det kan være svært at gennemskue hvorfor en sag ikke er afgjort...
• Hvis borger ikke opfylder besk.krav så er det lige meget om §7 er opfyldt eller ej.
• Straksudbetaling ville være ok, hvis vi ikke afventede et skattekort
• Bedre overblik generelt på de områder oven for og at man kan søge forfaldsdato ud til og med datoen hvor man sidder og laver
opgaverne. (altså evt flere måneder tilbage og frem til dd)
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Generelt synes jeg KSD er brugeruvenlig, grænsende til brugerfjendtlig.
Virker lidt som om, at man har villet fylde alt mulig (og umulig) mærkelig, og i nogle situationer ligegyldig information, ind i det, hvilket bare får det til at fremstå voldsomt uoverskueligt.
Desuden er der en masse store tomme områder, hvilket bevirker, at man skal scrolle rigtig meget igen og igen, for at komme frem til det man nu skal udfylde.
F.eks. kunne det store blå område øverst i KSD, hvor der er en masse ubrugt plads, sagtens indeholde alle de søgemuligheder der er, når man trykker på søgeikonet.
Og mht. til dette, så er det også et irritationsmoment, at søger man først på en person f.eks., og der ikke kommer noget frem, så skal man markere det man har skrevet, klippe det, eller markere
det og slette det, inden man kan trykke på søgeikonet for at komme om til at kunne inkludere alle i søgningen.
Vil også lige nævne de faner der åbner når man fremsøger eller går ind i en sag. De er så store, at man ikke kan have ret mange åbne inden man skal til at scrolle gennem dem også, det er ikke
noget usædvanligt i, at have flere åbne, men det er besværligt og giver manglende overblik, at der skal scrolles frem og tilbage mellem dem, og der er ingen grund til at lave dem så store.
Mange af de felter man skal bruge oftest, er dem der er "gemt" længst væk, og derfor koster det tid hele tiden for at navigere i systemet.
Hver gang man skal skifte fane ect. så skal der lige opdateres. Det ikke som sådan længe man skal vente, når det ellers virker, men det er de konstante små afbrydelser der bare gør det
irriterende.
Der er alt for lidt mulighed for at danne sig overblik over sager/opgaver, da der bl.a. ikke er muligt at tilføje en kommentar til en opgave/sag i oversigten. Dette resulterer i, at man gentagne
gange har en sag åben, for så at kunne konstatere, at det var den man ventede på noget i. Ved godt man kan sætte den til i gang, men man kan jo ikke se hvad det der er årsagen til den er sat i
gang.
Mht. journalfanen, så er det en klar fejl, at der her forekommer alt hvad der er sket i KSD. Det gør det rigtig besværligt at skelne mellem automatiske journaler der er fremkommet fordi KSD har
foretaget visse handlinger, omberegning, afsendelse af UDP, oplysninger om forlængelse o.s.v. og så de journalnotater som der har været en sagsbehandler inde omkring, og som man ofte kan få
brug for at udsøge og læse.
Dette, samtidig med, at læse/skrive feltet i journal er så lille som det er, og at man ikke kan se på sagen samtidig med man er ved at lave et notat, gør jeg mener KSD er mere eller minde
ubrugelig som journaliseringssystem. Man kan f.eks. heller ikke sende mail, sikker mails eller til eBoks direkte fra KSD, hvilket også er en stor mangel et sagsbehandlingssystem.
Gennemsigtighed i hvad der sket. Ofte står der bare hvad der er sket, og man kan have mere end almindelig svært ved at gennemskue hvad der reelt er sket, og endnu vigtige, hvad der har lagt
til grund herfor.
Mulighed for at se, som man kunne i eDagpenge, præcis hvad der f.eks. er tastet/indberettet i sagen, så man ved hvad der ligger til grund for ændringen. Lige nu er det ofte ren gætværk.
Adskillelsen af sygedagpengesager og refusionsager giver også ekstra arbejde, da man oftest skal se på sygedagpengesagen også, når man arbejder i en refusionssag, da der mangler en del
informationer i refusionsdelen, så hvorfor egentlig afskille det, kan i hvert fald ikke se nogen fordel i det.
Genindførsel af tillæg/fradrag funktionen, både i sygedagpengedelen og refusionsdelen, den er der bare så tit brug for. Som det er nu, skal man i stedet lave alle mulige WA eller andre
”krumspring” for at få det til at give det rigtig resultat.
Når man har været inaktiv noget tid, så genstartes systemet, hvilket jeg formoder der er noget sikkerhedsmæssig årsag til, så kan nok ikke være anderledes. Men det ville dog være rigtig dejligt,
og man kunne pause genstart f.eks. 1 min, så man lige får mulighed for at få noteret de sager man er i gang med inden der genstartes. Man skal selvfølgelig ikke kunne arbejde i systemet så
længe, men som det er nu, så er man hele tiden nød til at notere hvilken sag/sager man er i gang med, da næste telefonopkald kan være den der varer så længe, at man bliver logget ud af KSD.
Så er der også udbetalingsmeddelelse og udbetalingsoversigten. Man skulle tro, at man havde anstrengt sig for, at lave det så besværligt og uoverskueligt som muligt.
Har bl.a. ret svært ved at forstå, hvorfor det er, at et minus skal fremstå som et 0 i udbetalinger fanen, det gør jo, at man ikke kan danne sig et hurtig overblik, da man hele tiden skal åben hver
linje for at se hvad det reelt dækker over.
Kan sagtens forstå arbejdsgiver ikke kan gennemskue det, og selv ikke det nye brev der nu fremsendes, hjælper ikke meget, det er bare ikke gennemskuelig nok.
Hvordan kan det være, at en minus på en sag, skal fremgår på alle de sager som samme arbejdsgiver har, men uden der er en henvisning til hvor den oprindelig stammer fra?
Hvilket er det samme på udbetalingsmeddelelserne til arbejdsgiver. Har kan et fratrukket beløb heller ikke henvises til noget konkret, og de nye breve hjælper ikke meget i den sammenhæng, de
er simpelthen ikke gode nok.
Hvis en borger skal tilbagebetale sygedagpenge, så er det et krav fra Skat, at kravet skal deles op i forhold til de perioder de oprindelig var udbetalt i, så der på en faktura fremgår stiftelsesdato og
”Periode fra” og ”Periode til” opdelt ud fra de perioder der oprindelig var udbetalt, og som nu skal tilbagebetales. Disse perioder må maks. have en længde på 5 uger.
Det er bare sådan, at når der kommer et minus i KSD, så fremkommer det med et samlet beløb for hele periode, i form af bruttobeløb, ATP og skat, hvorfor man så manuelt skal til at beregne
nettobeløb for hver periode, og så håbe man kan nå frem til samme resultat som KSD, da man jo ikke kan se hvilke ændringer der ligge til grund for omberegningen, som man kunne i eDagpenge.

• At KMD leverer et ordentligt og færdigudviklet system. Jeg forstår ikke, hvad de 70 medarbejdere, der sidder på KSD, får deres tid til
at gå med. Deres UI er samtidig håbløst forældet og helt og aldeles uoverskueligt.
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Ift. KY, der har været i luften i langt kortere tid, er KSD chokerende elendigt.
Det er noget rod, at systemet partshører på en sag som er blevet lukket.
Der er stadig for megen schrollen op og ned for, at få overblik.
Langt bedre overblik over opgaver og sager. Brevmodul virker slet ikke. Usikker på at sagerne er korrekte, når man ikke selv har
sagerne fra start til slut.
Mere overskueligt overblik på sager. Ikke være delt mellem sygefraværssag og refusionsag v/arbejdsgiversager.
Større forståelse/indsigt i hvad systemet gør og hvornår.
Ønske om lettere arbejdsgang ved økonomisk mellemværende - kompliceret at gennemskue!!
Bedre overblik over opgaver, tidligere sygemeldinger og journaler - lille tekstfelt og svært at få overblik over manuelle og rigtig
mange automatiske stemplinger i journalen.
Ringe brugervenlighed med mange tryk og scrollen op og ned for at hente oplysninger.
Går mere og mere væk fra automatikken og mere og mere manuelle opgaver - forkert vej og ikke som lovet.
Udbetalingen fungere men vi får stadig mange lister med fejl, som vi manuelt skal rette og der er fejl i udbetalingen.
Brevene er helt uacceptable og helt pinlig i udformning og ringe mulighed for kommunerne at indsætte tekst.
Der har været mange fejl i rapporterne og vi ønsker at blive mere tryg og sikker på vi kan stole på dem.
Mangler løsninger i forhold til debitor og hele økonomidelen.
Jeg kunne blive ved men stopper her
Automatikken skal være bedre og overskuelig for os bruger i ydelsen
Bedre overblik over eks. revurderingsdato og forlængelse. Det ligger 2 forskellige steder, men hænger sammen.
Og det er mega irriterende at den logger af efter kort tid, så man stort set hver gang skal åbne KSD på ny.
Det skal være nemmere at kunne sætte dato på opgaverne således at man kan udsøge dem f.eks til d.d. og at man kan sætte
sagsbeh. på.
Jeg oplever desværre ofte at KSD gør noget i sager langt tilbage i tiden uden vi bliver "advaret" om det. Det fremgår ikke af
journalen at sagen pludselig bliver omregnet.
Jeg oplever derudover en support som modarbejder os i stedet for at hjælpe.
Jeg glæder mig til flere rettelser i systemet som forhåbentlig kan gøre systemet mere effektivt.
Brevene er ikke særlig pænt sat op - det står rodet med logo, navn, dato m.m. i brevhovedet.
Det er ikke altid, at knappen "Vis brev" virker.
Der mangler generelt breve i forhold til E-dagpenge.
Derudover i KSD for ustabil og svær at gennemskue.
for ofte er man nødt til at fejlmelde selv de mest simple sager.
der er ALT for mange workarounds hvilket bevidner et system der slet ikke er færdigt...

• Systemet skal virke optimalt, vi skal selv kunne sende breve fra det. Og så er sagerne der ikke køre lige igennem svære at
gennemskue hvad det er systemet vil have man skal gøre for den vil køre sagen.
• Brevfunktionen skal forbedres markant
• Det skal generelt bare virke.
• Ingen nedbrud.
• Brevfunktionen virker tit og ofte ikke, og hvis den endelig virker, kræver det at man lukker KSD ned og åbner det op igen.
Fritekstfelter mangler fortsat for at kunne lave ordentlige breve
• Det skal blive mere overskuelig. Der er alt for mange faner. Cpr. nr er besværlig at kopierer fra KSD. journalnotater og automatiske
notater er SÅ uoverskuelige. Udbetalingsmeddelserne er ikke nemme at gennemskue. For mig virker KSD kun til sager der kører glat
og nemt igennem. Men så snart en sag ikke kan det, er det en kæmpe opgave at få sagen færdiggjort. Vi kan heller ikke bare slippe
en sag. Vi har så mange sager som vi skal tjekke op på flere gange om ugen. Jeg synes KSD er et rigtigt dårligt system.
• Generelt at det der blev lovet bliver til virkelighed!
• Der er flere breve som ikke sendes, trods vi blev lovet at breve der var i eDagpenge er også i KSD.
• Der sendes ikke henlæggelsesbreve, der sendes tit ikke afgørelser om afslag på beskæft.kravet
• Der er fejl i breve datoer mv som ja bevares rettes i april, det er ikke ok når fejlen var kendt i sommers!!
• Supportens virke er under al kritik, når man ringer skal man hjælpes, når vi skriver går der uger før vi får svar det kan borger ikke
leve af!
• Generelt jævnt dårligt system, der på ingen måde var klar til at komme på gaden på tidspunktet hvor det kom!
• Betydelig bedre overblik. F.eks. antal på opgaver i stedet for regneark, der ikke kan opdateres, når man har løst en opgave.
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Det kunne være rart, hvis refusionssagen var en fane i sygefraværssagen i stedet for en selvstændig sag.
Jeg er ikke bruger af KSD
Flere fejl skal rettes og vi skal ikke hele tiden have ekstra opgaver i form at lister m.v. med fejl.
Der er for mange klik for at få overblik - uigennemskuelig brugerflade, vigtig info er fordelt på to sager Refusion og sygefravær som
vanskeliggøre overblik - cpr nummer kan ikke ses hele tiden på sagen, skal rulle op for at se det.
Og så skal ændringer slå igennem fra KSD til Virk. så når vi genåbner en sag så skal den også åbne hos arbejdsgiver, så vi ikke skal
skrive til Nemrefusion support . For hvis der er nogen der er taget til gidsel i den sag, så er det i hvert fald sagsbehandler i
kommunerne - det er den dårligste løsning på det problem - og jeres undersøgelse er ikke korrekt - i 90% af tilfældene er det
arbejdsgivers egen skyld sagen er lukket fordi de indberetter forkert oplysninger i virk.
Et færdigt system
I forhold til opgaveoverblikket vil det være rart, hvis man kunne søge ud på CPR numre - hvis man fx er CPR opdelt i kommunen.
Overblik, her mangler jeg antal på opgaver.
Breve der er forkerte og så er der alt for få breve. Der kunne godt være flere auto breve.
systemet kører ikke optimalt - der er mange fejl og uklarheder.
Brevdelen er helt uacceptabel.

• - Der sendes flere breve afsted automatisk. og de rigtige breve. Der skal IKKE sendes en partshøring på et oplysningsskema, når
borger ikke har anmodet om sygedagpenge.
• - Løn fra e-indkomst skulle være muligt at det kunne komme ind i KSD. Det burde ikke være så svært.
• - Man skal kunne trække filer som blandt andet mails over i dokumenter. det er alt for besværligt og uoverskueligt, at skulle læse
hvad der er kommet ind på en mail senere hen.
• - opstart af anden indkomst, det kommer på MANGE, som kun har løn fra sin arbejdsgiver, eller som kun får sygedagpenge.
• - Når man siger nej til dispensation, så skulle der sendes brev afsted.
• - Journalen er fuldstændig uoverskuelig. det er svært at se, hvor vi selv har skrevet noget og hvor det er KSD der laver allt muligt
mærkeligt.
• - Økonomisk mellemværende, er virkelig uoverskuelige. Nogle gange er man nødt til at lukke øjnene og så trykke på en tilfældig
knap og håber på der kommer det rigtige resultat ud af det.
• Og det er jo ikke ligefrem fordi man kan nogen som helst hjælp OVERHOVEDET i supporten.... til at gennemskue, hvorfor der er
kommet et økonomisk mellemværende.
• Det var lige hurtigt lidt af det der fylder i hverdagen
• Vi skal kunne stole på, at KSD træffer korrekte afgørelser på de rigtige tidspunkter og i de rigtige rækkefølger.
• Udbetalingerne beregnes korrekt og sker til rette tid.
• Gerne flere breve med i automatikken. F.eks. afslagsbrev når borger ikke har indsendt oplysningsskema og ikke har svaret på
partshøringen.
• Desuden ikke ret pæn grafik i brevskabelonerne, det kunne blive væsentlig bedre.
• Afstemning håbløs.
• For det første skal der laves meget om på det opgaveoverblik. Der er så mange muligheder og det kan meget lidt. Vi har indsendt
ønsker herom.
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Men generelt er min tilfredshed steget på det sidste, hvor vi oplever mindre fejl.
Dog synes vi stadig der er for mange fejl og får mange unødvendige opgaver.
At systemet virker bedre end nu.
Der er fortsat mange WA i løsningen som er meget utilfredsstillende.
Der mangler overblik over hvor mange opgaver der er i KSD udsøgningen. Lige nu skal vi trække manuelle lister fra kundenet.
Generelt fungere omberegningsprocessen ikke tilfredsstillende. Der er mange ændringsønsker som bør prioriteres for at kunne gøre
vores hverdag nemmere.
• Der er kommet mange flere opgaver end i eDagpenge, vi har 40% flere opgaver i KSD end i eDagpenge, dette gør at man føler at der
er meget mere at lave, da alle opgaver vedr. en sag ikke er på sagen med det samme nødvendigvis.
• Det ville lette sagsbehandlingen hvis ALLE opgaver var på sagen med det samme, så vi ikke skal have fat i sagen mange gange.

• At straksudbetalinger ikke fejler så ofte som de gør, at der ikke er fejl i de afgørelser der laves automatisk
• Meget mere stabilitet hele vejen rundt.
• At brevene kommer til at virke, og der ikke sker så mange fejl i sagerne som vi skal bruge tid på at rette op, og der hele tiden
kommer nye opgaver
• Automatisk vurdering af § 7 skal bortfalde. Alt for mange sager åbnes uden at den sygemeldte er berettiget, gensygemeldninger ect.
• Igangværende opgaver skal ikke gentages/fornyes dagligt/ugentligt. Vi mister overblikket.
• Breve, fx underetningsbreve skal ikke kunne sendes til Ukendt, Kildeskattepligtig ect., det giver jo ingen mening, da brevet jo aldrig
når frem. Der skal findes en løsning, hvilket vi har efterspurgt siden juni 2020.
• Automatikken burde være smartere, breve skal være bedre og der skal være flere auto breve. Mulighed for at åbne flere
journalnotater på en gang.
• Det er ikke så smart at der bliver ved med at blive dannet opgaver på tvivl sager.
• Jeg synes efterhånden at KSD burde kører som det var lovet. Vi ser tvært imod at vi har brug for ekstra resurser, hvor vi havde
forventet det modsatte.
• KSD vil aldrig som vi vil, og vi oplever fortsat mange fejl og mangler.
• At der bliver lavet det rigtige i sagerne, og der kommer de rigtige og relevante opgaver.
• Ønsker:
• Mangler navn på borger/arbejdsgiver i opgaveoversigten.
• Ville lette arbejdet meget, hvis sagen automatisk åbner på berettigelsesbilledet, da det er der vi 99% af gangene skal arbejde videre
fra.
• Stort minus, at man ikke kan bruge tabulatoren ved indberetning af delvise timer. - Der er utrolig mange klik i KSD.
• Vi bruger endnu ikke at afsende breve fra KSD, vi gør det fra Facit.
• At de fejl der er bliver rettet i systemet og de ændringer vi har indgivet for at effektivisere vores arbejde, vil blive taget seriøst.
• Bedre overblik over de opgaver der skal laves. Mere sigende opgaver. Man tror man laver een opgave fx. godkende anden årsag til
fravær og så dukker der yderligere opgaver op, fx. manglende løn. Man ved aldrig hvad man skal forvente.
• Det skal være mere overskueligt. Der er simpelthen alt for meget der skal rettes til hvis der er den mindste smule der er kørt lidt
skævt ind
• Langt færre opgaver, og dette gælder især "Opstart af anden indkomst", hvor der brude være en form for minimum-beløb.
• En strakt effektivitet ved opgaveløsning, så man er sikker på at opgaven er løst, i stedet for man skal bruge tid på at tjekke flere
gange i løbet i dagen
• Opgaveoverblik: Det skal være muligt at tilføje kommentarer/ændre i opgaven, så man lettere har overblikket.
• Breve: Kommunespecifikke breve skal der være mulighed for at se brevet, idet man danner det. Desuden skal man kunne lave
ændringer/tilføjelser og der skal ikke kun være mulighed for et fritekstfelt.
• Automatikken: Det er svært at overskue, hvornår automatikken slår til og hvornår en sag bliver afgjort eller om der skal yderligere
oplysninger til, inden automatikken slår til.
• Jeg arbejder ikke KSD.

• Hvis jeg er i gang med anden opgave i 5 minutter, falder KSD ud. Men jeg kan ikke se det nogen steder. Opdager det så, når jeg
laver en ny forespørgsel. Det må gerne være mere tydeligt, om jeg er logget på eller om forbindelsen er fjernet.
• At breve optimeres og man kan se brevet inden det sendes, denne funktion virker sjældent.
• At der kan tappes mellem felterne i delvise timer.
• At "hviletiden" er kortere, så sagerne hurtigere kan køres igennem for straks udbetaling til sygemeldte.
• første ting er besk. krav der er afgørende for om man kan komme ind på sygedagpenge. Det skal være en af de første funktioner, før
oplysningsskema og partshøring på dette
• at man skal rulle og undersøge at alle felter er udfyldt ellers vil sagen ikke gå igang
• man kan først se om den har taget indberetningen eller der mangler noget mandagen efter
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ja der er mange ting, som ikke fungere i systemet,
Der skal være færre fejl - både kendte og ukendte.
Der burde ligge flere "automatiske" breve i KSD.
Der burde ligge "manuelle" breve i KSD.
Det er nogle måneder siden jeg sidst har arbejdet med KSD dagligt, men der var for mange problematikker med automatikken, som
gjorde at der hele tiden var sager man skulle holde øje med.
Bedre overblik/søgning på opgaver, eks. sum af opgaver og søgning på blokerende /ikke blokerende opgaver
CPR. nr. er låst i øverste bjælke, så man ikke skal scrolle op og ned for at se cpr.
Mulighed for TAB mellem felter.
Fejl rettes i breve, eks. henvises til forældet lovgivning.
Kommunespecifikke breve - flere fritekstfelter
Generelt at KSD er hurtigere til at rette fejl, så der bliver ressourcer til ændringsønsker - det har alt for lange udsigter.
Generelt for mange fejl, som vi som sagsbehandlere skal rette op på.
at der ikke er den ene fejl efter den anden i systemet.
Overblik over sagen.
Det virker fortsat som et system, der ikke er færdig-udviklet. Der træffes ikke korrekte afgørelser, man skal "hjælpe" alt for meget
for at automatikken virker.
Det er ikke særlig ergonomisk og overskueligt opbygget, man "ruller og ruller" for at nå de rigtige felter. At man skal arbejde i "2
sager", såfremt man skal arbejde både i fraværs-og refusionssagen. At felter ofte er tomme, når man vender tilbage på fanerne ved
behandling, ofte er de 2 eneste udfyldte felter i tekst "raskmelding" og "fleksjob", selvom ingen af disse oplysninger er korrekte for
sagen... At man skal tilføje fiktive datoer for at sagen kan behandles færdigt, f.eks kvittere for opl.skema modtaget, selvom det ikke
skal returneres fra borger, fx ved fejlindberetninger eller afvisning af sag....
Jeg mangler at KSD og Fasit kommunikationen virker og vi kan stole på de adviser og oplysninger der indgår. Det har vist sig ikke at
være tilfældet.
En større tillid til at når jeg klikker på noget, at der så ikke dannes nye opgaver eller jeg kan tro på at systemet reagere ens hver
eneste gang.

• Mere overskuelighed i opgaveoverblikket - nemmere udsøgning på forskellige typer af sager (sager med udbetaling til borger selv,
refusionssager osv). Sagsoverblikket burde være som i edagpenge hvor man kunne se samtlige sager - åbne såvel som lukkede og
annulerede sager. Automatikken stoppes mange gange i sagerne hvor vi så alligevel skal ind og sagsbehandle. Mere frihed til at
skrive noget selv i brevene.
• At man kan komme på dagligt...
• Flyttesager fungerer sjældent pr. automatik og skal ofte indberettes manuelt til gene for alle parter. Det er et stort problem med de
flyttesager og fylder meget.
• Der er alt for mange dobbeltsager. På nogen sager kommer der optil 5 dobbeltsager som skal annulleres, det er noget frygteligt rod.
Det burde ikke være muligt for arbejdsgiver at indberette dobbelt hver måned med samme data. I det gamle system, lagde de sig
på den kørende sag som delsag 1, 2 , 3 osv. og så havde man overblik over de løbende delsager fra andre arbejsdgivere og over de
annullerede dobbeltsager, hvor refusionsanmodningerne kom ind.
• Der burde være langt flere automatiske afgørelsesbreve som der var i det gamle system.
• F.eks partshøring ved fravær mindre end 4 timer.
• Mere overskuelighed
• Færre faneblade
• refusionsag og sygefraværssag er samme sag
• Færre fejludbetalinger
• Mulighed for tillæg/fradrag i systemet
• At fordelingskomponenten virker ift SAPA
• At driftssikkerheden er i top
• At brevskabeloner virker
• At debitor virker
• Brevene skal fx virke. Man kan ikke få vist breve inden afsendelse. Hvorfor partshører KSD ikke for manglende oplysningsskema i
nogle sager? Selvom der ingen åbne opgaver er.
• At der ikke kommer så mange opgaver på hver sag
• At opgave med Anden indtægt reduceres (frasortere de uvæsentlige: pension / samme arbejdsgiver som man er ansat ved / fleksjob
• At der ikke går 3 - 5 uger inden ændringer man har indberettet slår igennem.
• At der ikke går 6 måneder inden der kommer et tilgodehavende - udbetalt for en periode der var givet afslag
• At der kan udbetales sygedp. fra 2. dagen til vikarer som går ude af løn.
• Boger får partshøring når de siger nej til sygedp (og skemaet er forsvundet)
• Breve i KSD bruges ikke
• Mulighed for at se flere oplysninger i opgaveoverblik og kunne tilføje notater.
• Korrekt udbetaling til borger og virksomhed.
• Korrekt begrundelse i afgørelse til borger og virksomhed.
• Lettere at kunne rette sager i KSD. Hurtigere fejlrettelser i systemet, når der er fejl i KSD.

• At KSD behandler sygedagpengesager efter lovgivningen - ex. der træffes afgørelse ud fra oplysningsskema (§21). Den korrekte
sagsbehandling er, at der træffes afgørelse vedr. ansøgning (§38) før der træffes afgørelse efter § 21. Dette er ikke lovmedholdeligt.
• At KSD sender afgørelsesbreve, når der er sendt partshøring - hvor er automatikken?
• "Superbrev" - her fremgår mange cpr. nr. som ligger på andre sager - KSD overholder ikke GDPR, katastrofalt.
• Plus mange flere uhensigtsmæssigheder, som meldes ind, men der sker ikke noget, hurtigt nok - så loven overholdes ikke.
• Der mangler opl. om opgaver i alt under opgaveoverblik.
• Under sagsoverblik mangler oplysninger om navn og adresse på både borgeren og arbejdsgiveren.
• Jeg kan ikke svare på breve da vi ikke bruger breve i KSD endnu. vi skriver breve udenfor KSD.
• -Der går for lang tid, fra når man har foretaget en ændring i sagen, til at man kan se ændringen er gået igennem. Enten skal sagen
have en natkørsel, eller også vente på kørslen natten til mandag/tirsdag. Det er i ganske få tilfælde ændringer kan ses med det
samme eller samme dag. Ændringerne skal kunne ses med det samme
• -Arbejdsgiver skal vente på månedsudbetalingen, selvom der er tale om en start-/stopsag, Udbetalingen skal effektueres først
kommende torsdag
• -Man kan ikke se hvor mange opgaver der er på opgaveoverblikket, det føles som en uendelig lang liste. Der skal være totaler på
opgaveoversigten, så man kan se hvor mange opgaver der er
• -Automatikken tager først og fremmest ikke højde for om besk.kravet er opfyldt eller ej, men rykker for opl.skema. Det er
unødvendigt at rykke for opl.skema når borger ikke opfylder besk.kravet. Rækkefølgen skal ændres, så det først og fremmest er
besk.kravet automatikken tager stilling til.
• - Der burde være mulighed for straksudbetaling til arbejdsgiverne også
• - Brevene kan ikke altid forhåndsvises, dette skaber udfordringer da man ikke altid husker hvad der står i de kommunespecifikke
breve, og om der er fritekstfelter eller ej. Det skal være muligt at se selve brevet, inden man går igang med brevet, så man ved
hvilke informationer der er brug for.
• - Sagsoverblikket skal være i kronologisk rækkefølge efter 1. fraværsdag.
• - Det økonomiske mellemværende på en sag, kommer først frem efter udbetalingskørslen, så den er tilgængelig om tirsdagen.
Ønsker er, at det er tilgængelig når man har foretaget ændringer på sagen så man ikke skal vente til næste uge..
• -Delvis genoptagede arbejdstimer, skal indberettes uge for uge.. Dette er for tidskrævende for alle parter, det optimale er metoden
fra eDagpenge; at sagen kører med det sidst indberettede ugentlige timetal.
• -Det vil effektivere arbejdsdagen for sagsbehandleren hvis der var mulighed for at tilgå eIndkomst direkte fra sygefraværssagen. Der
bruges for meget tid på at slå op og huske cpr.nr.
• -Det samme gøre sig gældende for refusionssagen, mulighed for at tilgå refusionssag direkte fra sygefraværssagen
• -Da KSD har mange afbrydelser af den ene eller anden årsag, vil der være oplagt at den kunne huske de seneste 10 sager den lige
har været inde på hos den enkelte bruger. Somme tider sidder man midt i en sag, har foretaget ændringer - bum så er KSD gået i
stå... Så er det ret svært at huske navn og cpr.nr p den sag, hvis man ikke lige har fået det noteret...

•
•
•
•
•
•
•
•

færre driftsudfordringer
kortere svartider
vilkårlig rækkefølge ift. opgaveløsningen
fejlfri udbetaling
bedre overblik i KSD
breve tilpasset kommunes behov (der er link til mit sygefravær som ikke virker!)
Mere stabilitet og færre fejl i KSD
Der er opgaver der ikke er til at finde ud af hvad opgaven går ud på f.eks korrektion modtaget på sagen. Her er det rigtig svært at
finde ud af hvad det er der er korrigeret - det burde stå klart og tydeligt i opgaven.
• Jeg mangler et kursus i KSD
• Bla. At man kan være 100% sikker på at de udbetalinger KSD laver er korrekte! Vi har haft et par sager hvor KSD har udbetalt det
dobbelte til borger. Vi har tilfældigt selv fundet ud af at KSD har udbetalt dobbelt.
• Synes også det er utilfredsstillende at vi nærmest ugentligt får lister med sager der skal rettes fordi KSD har fejlet. Hvorfor skal vi
som kommune rette fejl som KSD har lavet?????
• vedr. opgave overblikket, ville det være rart at kunne se, hvor mange opgaver der ligger, og hvor mange man har fået lavet. Jeg ved
at man kan se i regnearket, hvor mange der er når dagen starter, men det ville være godt at se, hvor mange opgaver man har
afsluttet når dagen er omme.
• Systemet er simpelthen ikke intuitivt nok og virker ikke som et system der er udarbejdet i 2020. Jeg var med i processen i
momentum så fungere meget mere logisk og er nemmere at sætte sig ind i end dette.
• Tingene skal give bedre mening. Det skal være til at finde ud af hvorfor/hvorfor ikke man skal gøre ting.
• Der skal ikke oprettes et utal af opgaver, som man skal kigge på hver dag.
• Osv. osv. osv.
• En del af opgavetyperne er uhensigtsmæssige - eks. opgaven " sag kan ikke afsluttes på grund af åben opgaver".
• Hele brevdelen og funktionaliteten er meget meget dårlig.
• Journalen - både funktionaliteten når du skal skrive journalnotat og når du skal læse et sagsforløb er umuligt.
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionaliteten i den øvrige del af KSD er ligeledes dårlig - der er alt for mange klik og scrol for at komme rundt i systemet.
Der mangler generelt overskuelighed. Cpr nummeret er ikke synligt, når man ruller ned på siden i sags overblikket.
Der mangler klart overblik hvilken refusionssag der høre sammen med en bestemt sygefraværssag.
At sags status ændres omgående når en sag annulleres.
Mangler flere breve, - undrer mig at det er kommunerne der skal udvikle breve, - de burde ligge i systemet.
osv.osv.
Korrekte beregninger og udbetalinger - at der ikke er så mange fejl - særligt ved sager med delvise timer mm.
Muligheden for at kunne vælge Hovedkort/bikort som før, således at borger kan udnytte deres fradrag.

• KSD skal bl.a. overholde lovgivning. Et eksempel herpå er modregning af anden ydelse, hvor systemet vil modregne netto og ikke brutto,
som skrevet i lovgivningen. Herudover er der mange work-around, som skal bruges i systemet. De kendte fejl/ workarounds er svære at
overskue på kundenet. Herudover er der fejl i brevene med periode, hvilket bevirker at vi skal lave nye breve med korrekte datoer,
således arbejdsgiver få korrekt periode. Et eksempel er blevet med delvist afslag grundet for sen anmodning om refusion.
• KSD skal være mere brugervenligt. Der skal eksempelvis kunne bruges f5 for at opdaterer sagen i stedet for at vi lukke en sag og åben
den på ny. Herudover muligheden for at bruge tab-tasten.
• Ift. til journaliseringen af dokumenter, vil en msg-fil være dejlig at kunne gemme, da der nogle gange er billeder på mailen, som ikke kan
vises, hvis den gemmes som html-fil. det vil sige vi skal gemme den i et helt andet journaliseringssystem og henvise dertil.
• Jeg vil starte med at sige, at KSD har kørt bedre på det sidste. Der er ikke så mange nedbrud, og hastigheden er bedre. Dette er den
eneste grund til, at jeg ikke har svaret "meget utilfreds" på spørgsmålet: "Hvor tilfreds er du overordnet set med KSD"
• Jeg synes stadig ikke at KSD fungerer ift. de behov vi har for en effektiv og korrekt sagsbehandling. Systemet er bygget op på en
måde, hvor det formodes at borgere/arbejdsgivere og A-kasser gør alting korrekt - hvilket ikke er realistisk.
• Udover at der stadig er rigtigt mange forbedringsønsker, der ikke er behandlet, er der også stadig mange fejl, der ikke er løst.
Behandlingstiden på forbedringer/fejl er meget lang, og det virker som om der er lange udsigter til at vi får et KSD, der fungerer som
det skal.
• Der mangler mange breve, og der er breve, der er fejl i. Der er sagsbehandlingsgange, der ikke er taget højde for i KSD, som eks.
opbrugt fortrydelsesret, hvilket gør at KSD ikke overholder lovgivningen ift. borgerens retssikkerhed. Ligeledes behandler KSD heller
ikke korrekt ift. §21 og § 38.
• Først og fremmest skal automatikken i KSD være lovmedholdelig.
• Færre "nede tider" og et generelt hurtigere system.
• Færre "klik".
• Mere gennemskuelighed.
• Der er for meget detektivarbejde for at finde hoved og hale i en sag.
• Grundlæggende er der tale om et system som er forældet inden det blev sendt i drift.
• Bedre brevskrivningsmuligheder - større felter at skrive i.
• Samlet overblik når man åbner journalnotater
• Større felter at skrive journal i vil give et bedre overblik.
• At de fejl der er i KSD bliver rettet
• Brevene skal være korrekte med bla. datoer, og vi skal kunne gennemskue hvornår den sender breve.
• Jeg forstår stadig ikke altid automatikken og nogen gange er det et gætte konkurrence om jeg gør det som KSD vil have.
• Bedre "samarbejde " med KSD og Fasit.
• Det skal være sådan når man vil lave et brev i KSD så skal man have lov til at se det inden man sender det. Mere overskueligt, når
arbejdsgiver ringer om spørgsmål til sygedagpengerefusion. At man ikke skal åbne både en sygefraværssag og en refusionssag.

• Mere logiske opgaver, et bedre overblik over hele sagen til sagsbehandling, ikke lave "ikke sagsrelaterede opgaver", bedre adgang til
support, mere uddannelse i systemet, bedre vejledninger, blandt mange andre ting. Det ville nok være nemmere at skulle beskrive
hvad man var tilfreds med!
• Et nyt designet sygedagpengesystem
• Systemet skal være mere automatisk, og det skal kunne sende flere breve automatisk. Endvidere skal det agere ud fra lovgivningen,
så der gives afslag på baggrund af de rigtige paragraffer.
• Systemet kører driftsmæssigt dog bedre end for få måneder siden - og der er ikke så mange nedbrud som dengang.
• Bedre overblik over breve som skal udsendes via KSD. Derudover kan brevene ikke vises når du går ind i dem, dette lykkedes kun
når KSD bliver opdateret.
• Mere stabil drift, hurtigere system, der går meget tid med at vente.
•
• At system fremsøger alle sager når der indtastes CPR nummer og ikke kun den aktive.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

At "berettigelses" billedet var delt op i underpunkter, så man ikke skal sidde og scrolle så meget.
Pt. bruger jeg ikke systemet endnu
-Systemet skal være hurtigere
-Det skal være overskueligt på første side at se fakta i sagen
-Der er mange klik før man kommer til det relevante
-Systemet "fryser" ofte og så er man nødt til at logge ud for så at logge ind igen for så at opleve at man ikke kan arbejde i sagen, da
man selv "låser" sagen fra sidste log ind
-Det er ikke tydeligt hvordan man eksempelvis sletter en §56 aftale
-Man bliver for hurtigt logget ud, og skal så bruge unødvendigt tid på igen at logge ind
-Der er ikke plads nok til at skrive det nødvendige i journal notaterne, og man er derfor nødt til at "dele" teksten op i to notater
-Der er heller ikke plads nok til at skrive det nødvendige i boksen under §56 aftaler, hvor man skal beskrive lidelsen - Den bliver
hurtigt "Rød"
-Hvis man har en opgave i forbindelse med partshøring, undtagelse eller andet, sætter man den opgave i gang. På trods af dette
kommer der en ny opgave hver dag, hvilket betyder at man hver dag skal ind og gøre denne opgave færdig, for at undgå at de hober
sig op..
Der skal oprettes de ændrings ønsker der er indsendt fra Kommunerne.
Der laves de ændringsønsker der er sendt ind fra kommunerne.

• Det skal være mere overskueligt.
• Man skal kunne se resultatet af det man har indtastet med det samme.
• Der er generelt for mange fejl. Når en fejl bliver rettet opstår der andre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Det burde ikke være nødvendigt hele tiden at tjekke at det man forventer sker nu også sker.
Mange ting. Her lidt af dem.
Der skal træffes korrekte afgørelser og breve skal være korrekte - meget vigtigt.
Nu tages der først udgangspunkt i oplysningsskema inden ansøgning og beskæftigelseskravet.
Flere borgere bliver forvirret over at få et partshøringsbrev ift manglende indsendelse af oplysningsskema, og dagen efter få
afgørelsesbrev at de har ret til sygedagpenge - De tror derfor at sagen er på plads og gør ikke mere.
Det vil være godt hvis vi kan ændrer i breve. Lige nu er der "kasser" men det er for ufleksibelt, da der ofte er div. problemstillinger i
sagerne og det vil være godt at kunne tilrette brevene til de enkelte sager.
Sagsoverblikket er ikke godt. Navn og cpr. forsvinder fra skærmen når man kører ned på siden.
Opgaven "Korrektion modtaget..." er meget bred. Der skal stå hvilken korrektion der er modtaget.
Hvis oplysningsskema er modtaget for sent og sagen er lukket, skal opgaven hedde "Oplysningsskema modtaget i lukket sag" og
ikke som nu ligge under opgaven "Ændringer modtaget til sag" - den opgave dækker for mange situationer.
I kan jo kigge på alle de mange ændringsønsker og fejl og mangler, som stadigvæk ikke er rettet i KSD.
Fx korrekte afgørelser til borger og virksomhed. Korrekt udbetaling til borger og virksomhed. Svært at rette i KSD, når der skal ske
rettelser. Automatikken passer ikke til lovgivningen i nogle tilfælde, og automatikken passer ikke altid til komplicerede sager.
Mangler mulighed for at kunne lave notat på opgaven. Forståelige breve til borger og virksomheder. Økonomiske mellemværender på
et cvr nummer skal registreres på den enkelte sygefraværssag og ikke behandles på tværs af andre sygefraværssager. Dette er kun
en lille del af udfordringerne ved brugen af KSD. Synes ærlig talt, at denne undersøgelse er spild af tid, da Kombit jo løbende bliver
orienteret om fejl og mangler ved KSD samt ændringsønsker. Vi bruger i kommunerne oceaner af tid på hele tiden at svare på de
samme problemstillinger og ændringsønsker og fejlmeldinger. Vi har flere gange sendt mails til Kombit omkring problemstillinger,
men har endnu ikke modtaget svar fra Kombit på modtagelsen af disse mails ej heller bekræftelse af disse mails.
Mindre klik på berett.siden og og mindre scroll ned/ op Der mangler en opdatering eller gem ændring ud for hver blok Der mangler markering af hvad / hvor der skal indberettes når der dannes opgaver på sagen Der mangler fuld adresseoplysning på borger og arbejdsgiver på sagsoverblikket Fjern unødige opgaver som - sag kan ikke afsluttes pga åbne opgaver.
Få rettet brevene - som er åbenlyse forkerte i noget så simpelt som titlen på brevet.
Sagsoverblik vil være mere behjælpelig hvis der var flere oplysninger om arbejdsgiver eks. et tlf.nr.
Mulighed for at sende ALLE breve direkte fra fra sagen i KSD

• 1. Alle sager skulle komme frem når man søger 1. gang.
• 2. Man mangler en adresse på borger på sagsoverblikket
• 3. Når en sagsbehandler har ændret på en sag, skulle dette ikke kunne overrules af KSD - der er en grund til at ændringen er lavet,
og som minimum brude det danne en opgave.
• 4. At en sag består af 2 sager (syge og udbetaling)er mega irriterende, for man skal svitce mellem disse for at se oplysningerne.
• 5. At der dannes opgaver som er total unødvendige (Sagen kan ikke afsluttes pga. åbne opgaver)
• 6. Der mangler en løsning til EDB-teknisk stop.
• 7. Fejl rettes - systemet snart har været igang i 9 måneder og der stadig er fejl.
• 8. At systemet selv kan finde ud af at sortere unødvendige "lønadviser" fra og at de som dannes bliver sagsrelaterede, så vi kan tage
dem, hvis vi er inde på en sag.
• 9. At systemet kan opdatere hurtigere, så man ikke skal ud og ind på en sag flere gange.
• 10. Et notatsystem, som gør at notat kan oprettes uden sag og som kan tilknyttes sagen, når denne kommer.
• 11. En bjælke overordnet som kan laves (som kommer frem på cpr. nummer), hvis der er ting (forsikring, delvise timer osv) man
skal være opmærksom på. Og som kan slettes igen, når oplysningen ikke længere er relevant.
• Der er sikkert flere ting, men kan ikke lige komme i tanke om dem nu.

• Vedr. ovenstående prik-svar: jeg bruger stort set ikke sagsoverblik til noget - jeg starter med at klikke på berettigelsesfanen.
• Et fagsystem skal være let at bruge. Der er så mange ting, der er for besværlige ved KSD. Fx bliver jeg træt af at scrolle op og ned
(man arbejder jo i systemet hele dagen), og føler at øjnene er på overarbejde hele tiden pga. scroll-systemet.
• Jeg ville blive meget mere tilfreds med at bruge KSD, hvis nogle ting var smartere - se nedenfor. Derudover er der de forkerte breve,
og alt for mange opgavetyper.
• - cpr.nr. på konkrete sag burde stå fast for oven, så man kan se den sag, man arbejder på, selv om man scroller ned på siden. Fx i
fm opslag i andet program imens man behandler en sag. NU: fanebladet forsvinder op under den blå bjælke
• - hvilke felter der skal udfyldes, for at KSD træffer den korrekte afgørelse. Konstateret: alle felter skal udfyldes med fiktive datoer for
modtagelse af oplysninger, selv om vi ikke har modtaget oplysningerne (misvisende at skrive modtagelsesdatoer på sagen, som vi
ikke har - de er 'falske')
• - at kunne bruge tab-tasten ifm. indberetning af genoptaget arbejdstid - man skal klikke i hvert eneste felt
• - ved tryk på 'gem ændringer' (der kræves et notat for at gemme ændringer) burde markøren stå i det felt, man skal skrive i - som
det er nu, skal man klikke deri for at skrive OG:
• - sammenhæng med ovenstående: Det ville være super-hensigtsmæssigt, hvis man skulle skrive en overskrift på notatet (ligesom
ved tilknytning af et dokument) - så er det 100 gange nemmere at overskue journalen - end at skulle åbne alle de notater, der
hedder 'sygefraværssag ændret'.... dem kan der være rigtig mange af. Jeg skriver selv et ekstra notat for at synliggøre, fx at
'jobcentret har godkendt ferie i uge 8' - det kan godt vare længe, før arb.giver søger refusion for den periode, hvori der er afholdt
ferie, og dermed være mange 'sygefraværssag ændret'-notater!
• - afgørelser skal være korrekte - når arb.giver ifm. for sen anmeldelse har fået det første brev om delvist afslag på refusion frem til
anmeldelsesdagen - så skal der ikke også komme et brev med at arb.giver først kan få refusion fra den dag, hvor der anmodes om
refusion
• - KSD træffer afgørelse om afslag på refusion pga. for sen anmeldelse, uden at nogen/jeg har behandlet den opgave, KSD har
anbragt på sagen vedr. evt. partshøring herom, og før der er taget stilling til evt. dispensation (også før frist for behandling af
opgaven).

• Mere stabil drift uden lange svartider og nedetider.
• Mulighed for at sortere opgaver med en til og fra dato.
• Brev om manglende oplysningsskema kan sendes automatisk, hvis borgeren har anmodet rettidigt.
• Hvis arb.giver ikke får indberettet lønstop, at når vi indsætter dette manuelt, at der automatisk sendes en anmodning til borgeren.
• Mulighed for at kunne vælge BI-kort, hvis pgl. kun har få delvise timer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hurtigere optimering af systemet, det er urimeligt, at f.eks. debitor funktionen først forventes at virke i 2022.
Automatikken skal ikke overrule, en sagsbehandlers afgørelse.
Brev funktionen skal forbedres.
Journaliseringsdelen skal gøre mere overskuelig.
Økonomisk mellemværende skal kunne sendes til inddrivelse.
At automatikken kører og giver mening for sagsbehandlingen. Det giver f.eks. ikke mening, at der i en sag, hvor der er meldt afslag,
efterfølgende bliver sendt partshøring ud vedr. manglende oplysningsskema. Det er slet ikke nødvendigt at få oplysningsskema ind,
da er er givet afslag på sagen.
At det er de korrekte breve/afgørelser, der bliver sendt ud fra KSD. Borgerne tror at alting er ok, når de får et bevillingsbrev og
efterfølgende får partshøring pga. mgl. oplysningsskema. Så kan de ikke forstå er de i en periode ikke får udbetaling pga. for sen
indsendelse af oplysningsskemaet.
At vi kan sende kommunespecifikke breve ud via KSD og de fungerer optimalt.
Korrekte afgørelser
Bedre breve
Tydeligere beskeder til arbejdsgivere
Mere automatisering og færre manuelle opgaver
En debitorfunktion, der fungerer 100%
Opgaver der giver mening.
Opgaver der løses den ene dag, skal IKKE komme igen dagen efter.

• Og rigtigt meget mere, men lige nu er jeg bare i det og får det bedste ud af det. Synes det er frustrerende, at jeg aldrig ved, hvad
KSD finder på.
• Nu efter 10 måneder med KSD, er jeg fortsat lige så frustreret over KSD, som da vi startede op med KSD. Jeg har intet overblik, har
for længst tabt arbejdsglæden, er drænet for energi og oplever hele situationen som håbløs. Jeg orker slet ikke at skrive hvad der
skal til for at øge min tilfredshed med KSD, for listen er uoverskuelig lang.
• Giv os E-dagpenge tilbage - det fungerede og var til at regne med.

• Alle fejlene skal rettes, og det skal være hurtigere med supporten, ved fejl sager
• At fejl i systemet bliver rettet hurtigere end de er gjort indtil nu
• Rigtig mange ting. Bedre overblik over alle sagerne og over hvad for nogle sager der er lukket/annulleret og kører - generere alle
for mange opgaver hele tiden - alle for mange klik - flere breve som vi havde i e-dagpenge.
• At økonomiopgaver bliver nemmer at overskue
• At få et system som fungerer mere optimalt og er nemmer at gennemskue frem for at skulle gætte sig til hvad det gør eller ikke gør.
• Temmelig meget !!!
• Bedre overblik over sagerne -meget uoverskueligt som KSD sideren er opbygget. E-dagpenge havde en mere umiddelbar
brugervenlig opbygning.
• Man skal køre rundt mellem alle fanerne- mellem sygefraværssag og refusionssag.Umådelige mængder af klik.Alt for mange
opgaver- der virker "hovedløse".
• Automatikken kører i visse sager helt skævt og ulogisk.
• Bevillinger og afslag sendes i vilkårlig og ulogisk rækkefølge.
• Der mangler mange breve og igen ulogik i rækkefølgen de sendes/ ikke sendes. Dårlig og misforståelig tekst i flere breve.
• Svært gennemskuelige sager med økonomisk mellemværender. Svært at forklare borgere og arbejdsgivere, hvorledes
beregningerne sker. osv....
• Alle afgørelser med korrekt ordlyd,
• Korrekt udregnet udbetaling til alle,
• Ingen unødvendige opgaver - fx. "anden indkomst "der er flekslønstilskud
• Mere overskuelighed/logik i udb. spec. til arbejdsgivere når der er et ØM
• Der kommer for mange dobbelt opgaver i forbindelse kontrol af indkomst. Der kommer både opstart af indkomst samt kontrol af
indkomst. Derefter kommer der opgave på refusionssagen. Her mener jeg ikke det er nødvendig med opgave da der er modtaget
opgave på sygefraværssagen.
• Opgaven varighed første sygedag bør komme når arbejdsgiver anmelder fraværet.
• Det tager for lang tid før breve vises frem, hvis de kommer frem. Mange gange skal der lukkes ned for KSD og genstartes.
• bedre overblik - fx en blokerende opgave hvor man kan indsætte titel så man ved hvad man venter på

Har du været i kontakt med KSDs support hos KMD inden for de seneste fem måneder?

Hvordan er din generelle oplevelse af supporten?

Hvor tilfreds er du med:

Hvis du i øvrigt har kommentarer til supporten, kan du skrive det her:
•
•
•
•
•
•
•
•

mine medarbejdere oplever at der fortsat er en del indberettede fejl, som ikke er behandlet
Næsten hver gang man ringer ind får man besked på at sende sagen ind.
Et halvt år senere får man så besked om at sagen er henlagt, da der i mellemtiden er sket ændringer i systemet.
Altså når jeg er nødt til at rykke for en afklaring på en sag der er 6 mdr. gammel.....
supportens faglige kompetencer svinger meget alt efter hvem der tager tlf
Er ikke supportberettiget
Supporten er blevet meget bedre og de er søde til at hjælp og synes man får rimelig hurtig svar tilbage.
Det er en udfodring i perioder med ferie og fri at det kun er en superbruger der må henvende sig til supporten.

• der kan gå lang tid med nogle ting inden man høre noget og det sker også at svaret er som om det ikke er set ordentlig på altid
• Der er fin support og hjælp på telefonerne.
• Sager meldt ind til servicenow ligger for længe og man får ikke konkrete svar/løsninger, som man kan lære af. Dertil sendes (alt for)
mange videre til udvikling og så drukner de der, og vi hører ikke mere.
• Det kommer lidt an på hvem der besvarer spørgsmålet derinde. Derudover virker det som om vi nogle gange får et svar, som ikke er
helt gennemtænkt.
• Der er nogle få medarbejdere i supporten som er rigtige gode til at løse problemerne.
• Svartiderne er alt for lange.
• der skal medfølge en grundig beskrivelse af fejlen, så man er med på hvad der var årsagen. Hvis ikke man får forklaringen, da ved
man ikke hvordan den skal gribes an næste gang
• Jeg er ikke superbruger, hvorfor jeg ikke har kontakten der til, men jeg læser svar fra supporten.
• Ud fra svar modtaget fra supporten mangler der meget faglighed, her under manglende viden om systemet.
• Sproget i svar fra supporten mangler gensidig respekt
• Der er for langsom svar tid på udfordringer i systemet, som har betydning for en sag. Dette kan fx være, at KSD beregner en stop
dato, som ikke er korrekt.
• Vi oplever, at der hurtig bliver ringet tilbage/skrevet, når vi henvender os med en sag, som supporten ikke kan svare på ved 1.
henvendelse :) :) :)
•
skal have stor ros fra mig - Synes at support er søde ved telefonisk kontakt, men de svar vi får retur, er ofte ikke
gennemtestede eller ikke brugbare svar som det er sådan kombit har bestilt KSD, det kan vi jo ikke bruge til noget. Vi har brug for
brugbare løsninger.
• Bedre hjælp ved de virkelig svære sager
• Hvis jeg bruger 45 minutter på at tage skærmprints, inklusiv af selve fejlbeskeden, samt nøje udfylde et noget opblæst skema til
indberetning af fejl, så synes jeg supporten bør læse det, fremfor at sende et standardsvar som intet har med fejlen at gøre.

• Mere hjælp i enkelt sager.
• Med tiden er supporten blevet bedre, men der er plads til forbedringer .. Ved godt ,at der skal prioriteres i behandling af sagerne,
men medmindre, at problemet er af teknisk art, kan ønske, at der kan være plads/tid til at behandle enkeltsager i stedet for, at man
skal sende ind, indtil der findes tid til svar, da det er nemmere, når man sidder med sagerne, da man ellers skal bruge tid på at se på
problemstillingen igen, når man skal ind på en sag igen.
• Det er vores systemkonsulent der har kontakten til supporten
• Jeg har oplevet at skulle kontakte supporten flere gange vedr. samme spørgsmål, fordi supporten ikke besvare det oprindelige
spørgsmål. Eller også har de ikke læst hele spørgsmålet/problematikken, inden de svare.
• Supporten prøver i bedst mulige omfang at hjælpe pr. mail, men ville være bedre hvis de tog sig tid til at ringe og guide så sagen
blev løst med støtte fra supporten - føler nogle gange at det er svært at "forstå" de svar der kommer retur.
• Jeg synes det er uhensigtsmæssigt at der kun er to fra hver kommune der må kontakte supporten. Jeg har flere sager hvor det
forekommer helt skørt at sag skal gå fra mig til kollega til support, retur fra support til kollega og retur til mig som kender sagen jeg har meldt det ind som ændringsønske til KOMBIT at der skal flere supportbrugere på.
• Herudover mener jeg ikke den faglige kompetence i supporten er tilstrækkelig. Det er ikke møntet personligt på de enkelte
medarbejdere, men må indrømme at jeg har tænkt at jeg som almindelig sygedagpengemedarbejder gennem mange år tror jeg
kunne besvare nogle af support henvendelserne bedre end hvad jeg har oplevet i de sager jeg har søgt svar på - det er som om de
taler ud fra it og ikke ud fra kendskab til sygedagpengeområdet.
• Jeg har ikke prøvet én gang at ringe i supporten og få konkret svar - alle gange har sagen skullet sendes ind på skrift hvilket i en
travl hverdag giver en del merarbejde.
• tlf supporten fungerer ok, men ved de skriftlige henvendelser er der alt for lang ventetid
• De svar vi får tilbage fra supporten er enten mangelfuld og det ses også tit at tone i besvarelsen ikke er pæn hvilken ikke er okay.
• de var søde og hjælpsomme, ´men kunne desværre ikke hjælpe mig med mit problem (at mit system ikke kunne gemme mine
ændringer/arbejde)
• Svar som: man får hvad KOMBIT har betalt for er ikke ok.
• Uddybende svar til supportens svartid:
• Det er ikke de telefoniske henvendelser jeg er utilfreds med. Det er svartiderne, når man sender en opgave ind via Service Now. Der
kan gå mange måneder inden der kommer et svar, som oftest ikke er forståeligt/brugbart for os.
• Det virker som om, at supporten i Service Now har svært ved at gennemskue/løse de sager, hvor det er gået galt i
beregningen/udbetalingen af sygedagpengene/refusion og vi derfor ikke får noget svar på trods af utallige rykkere i Service Now.

• Det er ikke de telefoniske henvendelser jeg er utilfreds med i forhold til svartider - men de sager vi sender ind via service now.
• Især i de sager der er meget komplekse hører vi ikke fra supporten. Vi har store arbejdsgivere der rykker for forklaring på
udbetalinger og vi mangler fortsat svar fra supporten i forhold til udredning af udbetalinger til arbejdsgivere.
• Det ser ud som om at supporten også har svært ved at udrede de sager hvor der er flere borgere indblandet.
• Har meldt mange sager ind, har ikke fået svar på flere henvendelser, og når man taler om det økonomiske, kan man ikke få ordenligt hjælp.
Standard svar fra KSD er at man skal afskrive beløbene, men tror ikke KSD tænker på hvad der sker konteringsmæssigt samt tænker
borgerens skattemappe med når man siger vi skal afskrive. Har flere eksempler på fejlsvar fra KSD, samt meget nedladende tone og
standard svar er at der ikke er fejl i KSD. Har flere eksempler på dette samt eksempler på fejlsvar.....Når vi ringer, har jeg endnu ikke
oplevet at kunne få svar, så hvorfor have en telefonisk support, når der sidder medarbejdere som ikke kan svare på noget som helst? Når vi
sender ind via skema til supporten, må vi flere gange skrive ind, da svarene ikke er korrekte, så meget ringe hjælp fra supporten.
• Det er kun én der må henvende sig - og derfor står man i kø for at få hjælp
• Vi mangler information om udfordringer og den betydning som det har for den konkrete afdeling - en udmelding som giver mening
for ikke KSD kyndige og den indflydelse det vil have specifik på vores arbejdsområde. Og ikke mindst hvornår problemet er løst?
• Telefon supporten er jeg tilfreds med. Men det tager for lang tid at få svar på sager der er sendt ind til videre udredning, og nogen
afventer stadig svar efter mange måneder.
• Jeg har som bruger uden for ydelse ikke kontakt til supporten.
• Det har KSD superbruger på ydelse.
• Jeg må ikke kontakte supporten
• Ved svartid har jeg skrevet utilfreds, men det er i forhold til de sager, som går videre og ikke kan klares ved telefonisk support. Der
går simpelthen for lang tid, inden disse sager løses.
• Min oplevelse er at medarbejderne har svært ved at få hjælp ind i mellem
• Grunden til mig hverken/eller svar er at jeg kan se at der er meget lange svartider på konkrete sager - d.d. har vi fået svar på en sag
fra 23.08.20 - 7,5 mdr efter sagen er oprettet. Sådan er det naturligvis ikke med størstedelen, men der er generelt alt for mange
sager med alt for lange svartider.
• Jeg er ikke en af de medarbejdere, der tager kontakt til supporten.
• Burde være bedre strakssvar - der sker misforståelser når det skal forklares på skrift - har oplevet nogle svar der var helt forkerte og
uforståelige.
• Tænker der mangler nogle folk - der selv har/haft hænderene nede i det arbejde, der er vores dagligdag.

• Har god erfaring med den telefoniske support.
• Medarbejderne i supporten er altid søde og venlige at tale med / skrive med.
• Det er svært at svare generelt på tilfredshed med supporten, for det varierer meget, hvordan jeg oplever svarene fra den skriftlige
support.
• Nogle gange skal man skrive flere gange, for får ikke svar hvis man har supplerende spørgsmål til det svar man har fået. Andre
gange kommer svaret hurtigt.
• Der har hidtil været ALT for lange svartider. Det er dybt utilfredsstillende at man ikke får svar på sager sendt ind for flere måneder
siden - og ved godt at man har valgt at prioritere de nye henvendelser, da man formoder at kommunerne har fundet en løsning på
de fleste gamle sager. MEN vi har stadig gamle sager som vi har rykket for, og ikke fået svar.
• Supporten bør gå ind i sagen og hjælpe med at løse sagen.
• Næsten hver gang skal sagen sendes ind med dokumentation og forklaringer.
• Supporten burde kunne høre på problemet og hvis ikke de kan hjælpe sender de den videre.
• Når man har mange sager hos supporten er det svært at overskue fordi der kun bruges jeres j.nr.
• Man bør få den tilbage også med cpr.nr..
• Det er rigtigt svært at holde styr på dem alle.
• Det fortæller jo også noget om at man tit skal skrive til supporten.
• Jeg er yderst utilfreds med svartiden på NOGLE henvendelser - det skal siges at det som tiden er gået, er blevet væsentligt bedre. Men
de supportsager, vi har meldt ind for mange måneder siden, mangler vi stadig svar på. Så sent som i sidste uge fik svar på en
henvendelse, som var meldt ind i oktober måned, og det er uacceptabelt!
• Yderligere har vi haft adskillige oplevelser, hvor vi har meldt en supportsag ind, og supporten afslutter sagen ved at svare på en
problematik, som vi slet ikke har stillet - altså vi spørger i øst, og supporten svarer i vest. Det virker ikke altid som om, at supporten
sætter sig grundigt nok ind i sagen, før de forsøger at skippe den tilbage igen. Ligesom hvis vi sender en sag ind, som også har
betydning for en anden afdeling i KMD og vi henviser til kædeansvar, så oplever vi ikke at dette ansvar bliver taget (afdelinger i KMD
bør være bedre til at stikke hovederne sammen og sammen løse problematikker, så vi ikke smides frem og tilbage mellem afdelinger)
• Det skal afslutningsvist nævnes, at jeg ikke kan sætte en finger på de svar vi får fra nogle få af jeres medarbejdere i supporten (ingen
grund til at nævne navne her)- der er et par stykker der er meget kompetente og hjælpsomme, men det er lidt et lotteri, om man lige
er heldig at få fat i dem, når man retter henvendelse.
• Jeg har ikke selv været i kontakt med supporten - det har vores supportberettigede brugere klaret. Jeg ved, at deres oplevelse er at
der er for lang ventetid på behandling og at supporten mangler fagligt indsigt i systemet og dets kobling til andre systemer
• Der sker misforståelse i det vi tænker som sagsbehandler og supporten tænker system
• Underligt spørgsmål at stille - da der er en væsentlig forskel på tlf. supporten og på de sager der sendes ind og som der kan gå
måneder før man får svar på og som ikke altid giver et svar man kan være bekendt at videregive til borgerne: "Det har kombit ikke
bestilt" !!!!

• At det kun er de support berettigede der kan henvende sig til supporten - det giver maget ekstra arbejde at indsende anden-hånds
forklaringer, og svare på evt. uddybende spørgsmål.
• Løsningen af vores problemer har laaang svartid.
• Den faglige kompetence? Det kommer meget an på hvem der taget telefonen. Eller man får svaret: Det har Kombit ikke bestilt!
• Jeg har sager hos supporten tilbage fra september 2020, tror at jeg har ca. 6 sager inde som jeg ikke har fået svar på endnu.
• Nogle gange, så går det hurtigt og oplysninger om hvad man skal gøre, men der er langt imellem de sager.
• Ved telefoniske henvendelser er det ok. Men når der sendes en skriftlig henvendelse er der enorme lange svartider, som går ud over
både medarbejdere og borgere
• Jeg har ikke adgang til supporten - så når jeg har en sag - så skal jeg koble en kollega på - hvilket uhensigtmæssigt - da jeg selv er
inde i sagen
• mine medarbejdere oplever ikke at man ved hvordan opgaverne skal løses når de fejler. man får besked på at prøve noget og vende
tilbage hvis det ikke virker
• Jeg tager ikke personligt kontakt til Supporten, det gør rådgiverne
• Svartider på indsendte problemer til Supporten er blevet bedre, men yderligere forbedring er der plads til.....
• Jeg har ikke kontakt til support, det er en af mine kollager.
• Min superbruger har kontakten til supporten, så det har jeg ikke erfaring med.
• Det er superbruger der har taget kontakt til support.
• Før KSD kunne man ved akutte problemer ringe til supporte og få hjælp til løsning af en sag. Hvis de havde behov for, at undersøge
sagen nærmere, så ringede de tilbage.
• Vi melder sager ind via servicenow. Skemaet til supportsager er på KMD Kundenet, men ikke i servicenow. Det tager tid, at hente det
på Kundenet og vedhæfte det sagen i servicenow. Det burde istedet være en del af servicenow.
• Nogle gange taler vi ikke samme sprog, men det bliver bedre efterhånden.
• De løser ikke opgaven, får tit bare et svar, vi ikke kan bruge til noget
• Jeg skal referere til JobcenterIT i vores organisation, når der opleves fejl og mangler i KSD. Jeg har derfor svært ved at vurdere på
KMD's KSD support. Min generelle oplevelse er, at det tager meget lang tid at udbedre en KSD fejl og det synes jeg er ærgerlig.
• Hurtigere svar fra supporten eller mulighed for telefonisk hjælp af supporten, i stedet for henvisning til oprettelse af sag og herefter
lang svartid.
• Jeg har flere gange oplevet at ringe til supporten med et spørgsmål er aldrig blevet mødt med, at supporten har forsøgt at sætte sig
ind i problemet, men er blevet bedt om at oprette en sag. Og svartiderne har for mit vedkommende været meget lange.
• Jeg har stadig en ubesvaret hastesag, som er oprettet i oktober 2020?
• Som sagt der er ikke mulighed for de almindelige ydelsessagsbehandlere at kontakte supporten da den foregå via superbruger og det
er bare ikke godt nok.

• Alle ydelsesrådgiver burde kunne tag tlf. og kontaktet supporten, når De stå med et problem, ikke kun superbruger, som i forvejen
har mange opgaver i forhold til KSD.
• Om superbrugeren sender 10 sager ind, eller om der er 10 sagsbehandler der sender deres sager ind, gøre ingen forskel på antal
sager hos supporten.
• jeg har haft rigtig mange sager inde hos suppporten og nogle er der kommet svar på, andre har lægget derinde i flere måneder
efterhånden.
• men jeg finder supporten yderst provokerende når I skriver at I mener at en sag er afsluttet, selvom I ikke har svaret på vores
henvendelse, og så når vi skriver tilbage med at vi stadig mangler svar, så svarer I ikke. Det er godt nok tamt.
• jeg har haft en sag med en Joanna, som jeg STADIG ikke har fået svar på, selvom vi havde en samtale kørende, og den er fra den 3
marts 2021, fordi hun mente den var afsluttet, så måtte vi sende en ny henvendelse. dette betyder at jeg har opgaver læggende
fordi jeg ikke selv kan løse problemet og supporten gider tydeligvis ikke svare.
• desuden synes jeg at jeres svar på problemerne i KSD, er så udetaljeret så vi skal nærmest sidde og tænke, hvad mener I. I kan
finde på at svare " kig i sag fra den 12-03-2021" kunne I måske overveje at uddybe jeres svar bare en tand mere, så kunne det
være rigtig fedt. og lidt mere hjælpsomt.
• Nogen sager opleves længere svartid tid.
• Hvilket ikke er hensigtsmæssig.
• Når supporten kender svaret kommer der hurtig svar retur. I den forbindelse super fint.
• Men hvis problemet skal videre til udviklingsafdelingen så går der lang tid før man høre noget igen.
• Kunne være en kæmpe fordel og hjælp hvis KMD kunne se sagerne som i E-dagpenge. Besparelse af tid og nemmere for KMD at
gennemskue problematikken.
• Der er for stor forskel på hvilken hjælp vi får til løsning af sager i supporten alt efter hvem vi snakker med.
• Tror vi alle håber på at få
i røret når vi ringer for så ved vi at vi får den hjælp vi har brug for
• Desværre opleves supporten generelt som ikke eksisterende da den hjælp der ydes ikke opleves som en hjælp. Vi har flere sager
som har været forsøgt med supportens hjælp og som nu er i endnu mere rod end da de startede. Spørgsmålene på support sagerne
er ofte uforståelige og fokus opleves ofte mere som at fortælle os at KSD virker som bestilt og det ikke er deres skyld. Jeg synes det
er mega ærgerligt at det skal være sådan da vi jo kontakter dem når vi har brug for hjælp - ikke for at brokke os over systemet
• Jeg har to supporter, som kontakter dem. Derfor ved jeg ikke noget om det.
• ALMINDELIGE sagsbehandlere MÅ IKKE KONTAKTE supporten! Det er under al kritik at få dette spørgsmål, fordi jeg ikke må
henvende mig til supporten - al kommunikation skal gå igennem superbruger.
• Jeg har fået svar fra supporten flere gange, også svar jeg ikke kunne bruge til en ***, fordi Kombit har valgt at løsningen skulle
være sådan. Jeg har ydermere endelig fået svar på en sag, som jeg indsendte til supporten i juni 2020, der kom svar i sidste måned,
altså marts 2021. Jeg er da glad for at der kom svar, men var det overhovedet nødvendigt at der skulle gå et HELT ÅR?
• Da jeg ikke selv er i kontakt med Supporten, da det skal være en superbruger der indmelder fejl og mangler, er det svært at vurdere
om jeg er tilfreds eller ikke.

• Jeg synes supporten er hurtige til at svare og hjælpe. Der er dog stor forskel på, hvilken medarbejder man får fat i. Jeg krydser ofte
fingre for, at det er
der tager telefonen, for han er simpelthen så kompetent at snakke med. Nogle medarbejder beder
altid en om at sende sagen ind, og i de tilfælde hvor jeg ringer, har jeg ofte behov for hjælp her og nu.
• Synes supporten er meget hurtige til at sende problemet videre. Man får meget sjældent et svar man kan bruge her og nu - hvilket
tit er nødvendigt da vi har borger/arbejdsgiver som gerne vil have svar asap.
• Det er af erfaring kun en enkelt person i supporten som faktisk kan være behjælpelig med en hjælp man kan bruge.
• Ofte får man blot svaret "det virker som bestilt".
• nogen gange er svartiden ok, andre gange alt for lang tid

• Først og fremmest mener jeg sagsbehandlingstiden er alt alt for lang. Har sager der har rundet ½ år uden afklaring, det er ikke godt
nok. I flere tilfælde kan se sag jo dække og flere lignende tilfælde, hvor man bare fejlmelder 1 og når man så har løsningen på den,
kan man bruge den fremgangsmåde på alle.
• Dette er hverken tilfredsstillende for borger/arbejdsgiver eller den enkelte sagsbehandler, og derfor prøver man at lave forskellige
”krumspring” for at ”omgå” de forhindringer der er, da det ikke kan være rimeligt, at en borger/arbejdsgiver skal vente måneder på
det de er berettiget til.
• Kan ofte komme ud for, at man ikke kommer til at snakke med en supportmedarbejder der har med KSD at gøre. Det kan i mange
tilfælde være ok, og man bliver så guidet til at oprette en sag via deres hjemmeside. Men der er situationer, hvor oprettelsen af en
sag på deres hjemmeside, og med en forventet ventetid der tæller i måneder, ikke er godt no, og her er der bare ingen mulighed for
at f.eks. vente i kø på næste ledige medarbejder indenfor KSD.
• Med tanke på, at deres svar tider normalt regnes i måneder, forekommer det mig temmelig mærkværdig, at når der er svaret på en
sag, så lukkes den ned efter 5 dage. Det jo da sådan, at selvom KSD har medført en væsentlig mængde ekstra arbejde, så holder
supportberettiget brugere også fri og ferie, og kan derfor komme ud for, at en sag er lukket inden de har nået at se på den. Ved godt
man nok kan ringe til dem og få den åben igen, men det er bare mere omstændelig.
• Og så er jeg nødt til at trække et konkret eksempel frem. Havde tilbage medio august 2020 oprettet en sag. Samme dag kom der så
svar om, at den en af de oploadede filer ikke kunne læses. Denne blev så genfremsendt senere samme dag.
• Godt 3 måneder senere bliver sagen så lukket, med henvisning til KSD’s beregningsprincip om at fradrag kun anvendes en gang.
• Er par dage senere afviser jeg så løsningen, og uddyber, at da der er tale om borger ansat i fleksjob, har al udbetaling været via
bikort, og der er derfor aldrig brugt fradrag, hvorfor det ikke kan være beregningsprincippet der er årsagen til der er beregnet forkert
skat, ifm. et minus.
• Ca. 3 måneder få jeg så ca. samme svar igen, men mere grundig skrevet, hvorfor jeg ringer til dem, for at høre hvad jeg skal gøre,
for ikke at der så går 3 måneder igen, og jeg så får samme svar igen.
• Snakker med en flink medarbejder, der, efter jeg har sat hende ind i sagens natur, lover at jeg vil blive ringet op af dem, og de får
mit privat mobil nummer, så jeg er lettere at få fat i.
• Nogle uger senere får jeg så svar tilbage fra højere sted i KMD(så vidt jeg ved), at man er overrasket over, at jeg ikke er tilfreds med
det fyldestgørende svar, men at det ikke ændrer ved at det er sådan KSD er designet. Desuden for jeg fortalt, at hvis jeg ønsker at
ændre det, så kan jeg kontakte KOMBIT med et ændringsønske, hvorefter det sluttes af med ”Denne henvendelse lukkes.”
• Så står man så der og tænker, når hvad så. Har stadig ikke fået svar på mit spørgsmål, og synes egentlig ikke den sidste svar var
særlig pænt skrevet, og hvorfor er det, når man nu har lovet det, at jeg ikke bliver ringet op. Det kan godt være lidt besværligt at
forklare omstændighederne i sådan en sag på skrift.
• Så er nok tæt på at nå dertil, at jeg egentlig ikke har tiltro til KMD’s support mere.
• Nogle virker mere kompetente end andre og jeg mangler stadig svar på to meget gamle henvendelser men dem kunne jeg forstå, at
der er ved at blive sendt noget ud om.
• Oplever at besværlige henvendelser sendes til udvikling, og de bliver der i månedsvis.
• Ikke muligt at få fat på en supporter efter 16.00. Bliver bedt om at ringe igen dagen efter af en studentermedhjælper.
• Supporten gør hvad de kan og svartiden er blevet meget bedre. Det kan være omstændigt med formular, men det fungere bedre.

• Supporten er længe om at svare på nogle af vores henvendelser.
• Se ovenstående.
• Desværre er jeg kommet dertil, at jeg hellere selv vil prøve at løse sager uden at kontakte supporten da jeg ikke føler jeg får den
hjælp jeg har brug for.
• For ofte er supporten nødt til at sende sager til en udviklers bord.
• Jeg har på nuværende tidspunkt 4 sager der er fejlmeldt igennem kollega og det er mere end 2 måneder siden og de er fortsat ikke
afklaret.
• Hvis der bliver løst en sag, kunne det være fantastisk at få feed back på hvad der er gjort for at løse sagen, så man måske selv kan
løse problemet en anden gang.
• Det tager lang tid at få en sag sendt ind, især fordi vi skal udfylde den der skabelon. Vi i Odense har oplevet nogle gange at vi få lidt
provokerende og trælse svar tilbage på vores spørgsmål.
• Når man sidder i supporten, er man nødt til at tænke på at den sagsbehandler der ringer som regel er frustreret, der kan have været
en grædende borger i røret som ikke har penge til at købe mad til sine børn, så er det sgu ikke okay man bliver mødt af modstand!
• Jeg er ikke superbruger og har derfor ikke direkte kontakt med supporten.
• venlig men ikke særlig brugbar hjælp. Straks udbetaling var ikke udb på rettet dispositionsdato - blev bare henvist til egen
økonomiafd. som ingen ting vidste. Så det var der ikke meget hjælp i.
• Jeg synes egentlig at supporten gør hvad de kan - de har ikke den letteste position.
• Vi har skrevet inde til supporten med sager, hvor vi er 4 der ikke kan gennemskue hvad KSD har gjort i en sag. og svaret tilbage er,
hvad har I tænkt jer at vi skulle gøre med den.. hmmm ikke meget support der.
• det er bare et eksempel
• Svartiderne er blevet meget bedre. Men vi har stadig gamle sager,
• Flere sager får vi løst dog uden svar på alle vores spørgsmål.
• Fx hvis vi har en sag som ikke vil udbetale refusion. Så spørg vi om Supporten kan hjælpe med dette og oplyse om, hvorfor KSD ikke
udbetaler (for at finde ud af om vi en anden gang selv kan fixe det).
•
•
•
•

Her har vi flere gange oplevet at få et svar lignende:
Sagen er nu lavet og der er udbetaling til disp dato den xxxxx - uden svar på spørgsmålet om, hvad der er gået galt.
Generelt har jeg kun positive ord om supporten. Det er tydeligt at mærke at de gerne vil hjælpe og de gør deres bedste.
Den største udfordring er når sagen/fejl/problemet kommer videre til udvikling - så er svar tiden ALT for lang! Det er meget
problematisk for sagsbehandlingen i kommunen, og for at virke professionel overfor arbejdsgiver og borger.
• Aktuelt har vi i Frederikssund flere sager tilbage til august måned 2020, som vi fortsat mangler svar på.
• Det er ikke ok.
• Det er fint man kan ringe, men intet løses - så oprettes der sag og uanset denne haster, så går der flere dage og man når ofte at
rykke en eller flere gange for svar.

• Spørgsmålet lyder om jeg har været i kontakt med supporten inden for de senest 5 mdr.
• Jeg vil sige at der er meget stor forskel på om man skulle have fat i supporten for 5 mdr siden eller man skulle have fat i dem i går.
• Generelt får vi pt meget hurtigere tilbagemeldinger på vores svar NU end vi gjort for 5 mdr siden. Det gælder både hvis du ringer
eller sender ind via Servicenow.
• Man kan godt fornemme at der er forskel på om man får fat på en rutineret medarbejder eller en som er ved at blive lært op.

• Synes nogen gange at når man sender spørgsmålet ind via Servicenow at vi misforstår hinanden. Derfor vil jeg heller personligt
ringer ind med min forespøgsel.
• Mine svar ovenfor giver udslag i at jeg som sagt synes at der er stor forskal på om jeg rettede henvendelse for 5 mdr siden og indtil
nu. Det er derfor svært at give en entydigt svar
• Det er forskelligt, hvor god hjælp man får af supporten, afhængig af, hvilken medarbejder man taler med.
• Vi modtog den 08.03.21 en mail fra KSD, da der havde været udbetalt refusion til arbejdsgivere, selvom der havde været en
bortfaldsperioden. Det fremgik af mail, hvordan sagen skulle rettes op, men det viste sig efterfølgende, at borgeren så uberettiget fik
penge udbetalt (for bortfaldsperioden). Dette er bare ikke i orden, at vi modtager en W/A og denne så trigger en ny fejl.
• Support funktionen er blevet meget bedre end i starten. I starten fik jeg nogle svar, jeg ikke rigtigt kunne se, hvad jeg skulle bruge til.
• I dag fungerer den godt og jeg og min kollega får god hjælp.
• Synes det er problematisk at det kun er 2 der kan ringe ind. Vi er 4 ansatte og lige pludselig er de 2 der kan tage kontakt på ferie og
så sidder vi lidt i en klemme her
• Det er uforståeligt, at man fortsat kan have en uløst supporthenvendelse fra juni måned, der ikke er besvaret af supporten trods
rykkere - senest fra oktober 2021 ??
• Samtidig er supporten blevet ringere for den enkelte sagsbehandler. Dels kunne den enkelte sagsbehandler til enhver tid kontakte
supporten, og dels var den faglige kompetence i supporten meget højere.
• Den telefoniske kontakt til supporten fungerer efterhånden bedre og næsten tilfredsstillende. Derimod er indmeldelse af fejl via
supportskemaet en MEGET langsommelig proces og en MEGET tung proces.
• Ikke en kommentar til support - men til opbygning af brugertyper:
• Jeg er oprettet som forespørgselsbruger. Det giver desværre ikke mulighed for at søge på KSD-udbetalingsnumre. Det betyder så, at
jeg er nødt til at stille om - og dermed forstyrre ydelseskontoret yderligere. Det vil være rart, hvis jeg som forespørgselsbruger også
kunne forespørge på KSD-udbetalingsnumrene.
• Det varierer for meget med hjælpen i supporten, alt efter hvem man får fat i. Nogle er gode til at hjælpe, andre ved mindre end jeg
selv gør.
• Oplevelsen har været at det har været svært at få konkrete tilbagemeldinger på fejlmeldte sager. Og der har været for lang svarfrist.

• Der er meget forskel på, hvem man kommer i kontakt med hos Supporten. Nogle kender ikke KSD godt nok til at give korrekt
vejledning, andre har stor viden og kan give god vejledning.
• Det tager lang tid at sende sag til supporten via Servicenow. Support burde være integreret i KSD. Man skal først tage skærmprint,
gemme på eget drev og vedhæfte som fil.
• kvaliteten af svar fra supporten afhænger meget af hvilken supportmedarbejder man kommer i kontakt med
• Jeg blev afvist. Jeg var helt ny og alene på arbejde. Så jeg kunne ikke få en superbruger til at kontakte supporten.
• Når det er
og de andre garvede medarbejder er jeg meget tilfreds og de har stor faglig kompetence og viden.
• Min superbruger har stået for kontakten til supporten når der har været forhold der skulle undersøges
• men jeg har ikke fået hjælp, det drejede sig primært om ledelsesrapporter, ledelsesindblik og rapporter i al almindelighed som der
ikke kunne gives hjælp til
• Det er min kollega som har kontakt til support
• Har aktuelt altid 2 - 5 sager som er fejlmeldt ved KSD
• Der går for lang tid inden sagerne kommer retur
• Nogle sager tager lang tid at få fejlrettet hos supporten.
• Supporten er blevet bedre end ved start, men stadig får man fat i personer, hvor jeg kan høre, at de ikke aner, hvad der tales om.
• Det er ikke alle svar fra supporten som er tilfredsstillende.
• Der er ofte at den medarbejder man får fat i ikke kan svare på det man spørger om og der går på mange af de sager der sendes ind
meget lang tid før man får svar også selvom der er rykket for svar på sagerne mange gange.
• Jeg har haft flere sager som har krævet mere end én henvendelse før jeg kunne få indberetningen igennem KSD
• Der er nogle hos supporten som er super gode og kompetente. Hvorimod der der nogle som godt kunne uddannes bedre! Der er
nogle som ikke kommer med den løsning som er den korrekte
• Det er min kollega der har kontakten til supporten som det er nu
• Den telefonisk support er blevet bedre, men den bære præg af, at KSD er et dårligt system.
• Der er stadig lang svartid på de sager, vi har i Supportens bagland.
• Der går lang tid fra man sender en sag ind til man får svaret på ens spørgsmål. Der er ikke altid at der bliver svaret på ens
spørgsmål, hvorfor vi skal sende sagen ind igen.
• Det er vores KSD superbrugere, der har kontakten til Supporten.
• Der er for lange svartider på sager som er indmeldt til supporten - og ofte mangelfuldt løst.
• Hvis jeg får fat i de rigtige mennesker, så får jeg korrekt hjælp med det samme.
• Hvis ikke skal jeg bruge lang tid på at forklare problemetikken og så kunne jeg ligeså godt have skrevet det ind til jer.
• Svartiderne på skriftelige henvendelser har været ok. Men efter påsken er den godt nok blevet lang igen.
• Det virker meget omstændigt at skulle gå igennem superbruger og selv for dem er det yderst besværligt.
• Det er vores faglige koordinatorer, der har kontakten med supporten.
• Supportens hjælp er meget svingende.
• Oftest bliver man bedt om at sende en sag ind.

• Det er vores faglige koordinatorer som har kontakten.
• For lange svartider når sagen sendes til udviklingsafdelingen. Skal for mange gange sende svar fra supporten retur, da supporten
ikke svarer på det hvad sagsbehandler spørger om.
• Jeg er ikke superbruger - vi har to i teamet der må kontakte jer.
• Men efter hvad jeg hører fra dem, er jeg ikke imponeret.
• Jeg har en kollega hvor sagen har lagt i supporten siden august sidste år. Den er lige blevet løst nu her. Men midt i det hele får hun
besked om at sagen er løst og det var den ikke....
• Vi har superbrugere som har kontakten med Supporten
• Jeg kontakter ikke selv supporten - det gør vores superbrugere. Og det har de gjort mange gange de seneste 5 mdr.
• Jeg har fx fået følgende svar fra supporten:
• 'Sagen er nu rettet op, og udbetalingen vil være tilgængelig torsdag d. 1. oktober. Vi lukker hermed sagen.
• Du bedes venligst afprøve løsningen .......... osv.osv.
• Sagen var ikke løst. Så den blev sendt ind igen: spørgsmål sendt ind 21. august 2020, besvaret af support 29. september (uden at
besvare spørgsmålet).
• Sendt ind igen.
• Svar og løsningsmodel modtaget 8. marts 2021.
• Vi skal kunne få hjælp til sager, hvor KSD har lavet fejl, som vi ikke selv kan rette.
• Idet man ikke selv er berettiget til at kontakte supporten, er det svært er svare på. oplever personligt at der går for lang til med
afklaringer på problemstillinger.
• Vi har haft sager ved supporten, som har ligger længe - flere måneder.
• Supporten er bedst på telefoniske henvendelser.
• Det er ikke mig, der har kontakten til supporten
• Supporten er blevet hurtigere til at svare på nye henvendelser, men hvis sagen skal videresendes til udviklingsafd. så er
behandlingstiden utilfredsstillende. Når en sag afsluttes, er tilbagemeldingen på problemet ofte kortfattet og upræcist, og for det
meste bliver der ikke svaret på de spørgsmål som stilles.
• Alt for lange svartider samt overfladiske svar som ikke er nøjagtige nok.
• Jeg er almindelig sagsbehandler og ikke superbruger
• Jeg har ikke selv haft kontakt til supporten da det er vores superbruger der har kontakt der til.
• Men har modtaget svar fra supporten som har været svære at forstå eller bruge.
• Vores supportberettigede har kontakten til KMD, derfor besvarer jeg således ovenfor..De svar jer ser fra supporten virker ok - om
end de også skal nærlæses. Det er også vanskeligt at forklare årsagssammenhænge i et besværligt system .!
• jeg er ikke selv superbruger og derfor ikke i kontakt med supporten, men har haft sager indsendt via superbruger.
• Det er vores supportbruger der har dialogen med KSD support

Føler du dig I tilstrækkelig grad informeret om:

Har du kommentarer til den information, du modtager fra KSD-projektet, kan du skrive det her
(beskriv gerne specifikt hvilken type information det drejer sig om, og hvem afsenderen er)
• Driftsstatus møderne giver et godt indblik.
• Dog vil jeg sige at det mest er envejskommunikation og har flere gange oplevet de spørgende bliver overhørt eller ikke taget alvorlig
- og konstaterer, at der heller ikke bliver spurgt så meget ind mere - det der ikke nødvendig et godt tegn men måske mere et tegn
på at dem der gerne ville spørge giver op. Vil meget gerne høre hvad andre kommuner har at fortælle
• Driftsstatus er langsom til at melde ud når noget ikke er som det skal være
• Kunne være rart at få oplyst, hvad der ligger i fejlrettelser (A,B,C) i releasebeskrivelser.
• Jeg syntes det går for langsomt med at få rettet op på alle de fejl der tilsyneladende er i systemet.
• Det er dejligt med tips og tricks på dritsstatusmøderne - det kunne være rart hvis alle i supporten var i stand til at give det.
• Mere detaljeret plan for ændringsønsker.
• Jeg vil super gerne have gang i noget mere "
Corner", det er de små fif der gør hverdagen lettere :)
• Har ALDRIG arbejdet i et system der var så mangelfuld.
• Sidder og får det dårligere og dårliger hver dag.
• Der er altid det ene driftforstyrrelse efter det andet.
• Er meget skuffet !!
• Super fedt med
corner med Tips & Tricks. Men vi har brug for at der kommer brugbare svar på de spørgsmål som stilles i
chatten undervejs. Det er utilfredsstillende at der er så mange fejl, lister med sager vi skal rette op på når en opdatering af KSD ikke
har virket.
• Vi er fyldt med mange opgaver i dagligdagen og har derfor svært ved at finde tiden til at hente oplysningerne eksternt fx på
kundenet.
• Måske lidt bedre koordinering af driftstatusmøderne, så der var styr på hvilke myndigheder og selvbetjeningsløsninger der var
repræsenteret ved møderne, og det ikke afhænger af tilfældige kald ud i æteren, for at høre hvem der er til stede.
• Der er så mange opgaver i dagligdagen at jeg ikke har tid til at opdatere mig med alle de informationer der kommer.
• Holder mig derfor (desværre) ikke opdateret med hvad der ligger på kundenet.
• Det virker uoverskueligt med at få et godt overblik over opdateringerne, og det er ikke altid forståeligt, hvad opdateringerne går ud
på.

•
•
•
•

Måske en overskuelig oversigt, som stikordsregister at slå op efter?, ligeledes tilTips og tricks?
Se gerne på forbedret indhold af releasenotes og udviklingsplan
Ofte kommer driftsstatus flere timer efter at vi selv har registreret at der er problemer med KSD.
Plan for videreudvikling, opdateringer og tips/tricks er uden tvivl nok tilgængelige men er for mig druknet i at det efterhånden er
uoverskueligt hvad der skal ske af ændringer/opdateringer og hvad der er af tips/tricks.

• Det er så meget op af bakke, med alle de fejllister I sender ud, så snart I retter en fejl, så kommer der 5 nye ting, som indebærer
fejllister. Det er utilfredstillende i den grad,
• Som sagsbehandler i Jobcentret er jeg meget lidt orienteret om hvad og hvordan KSD bør/kan anvendes.
• Når der er fejl i KSD, f.eks. har vi i øjeblikket en fejl med at flytninger ikke slår over fra cpr.registeret, så får vi at vide at man
arbejder på sagen, der laves en workaround. Fejlen blev meldt ud den 23.03.2021 med forventet løsning den 25.03.2021. Vi har nu
den 08.04.2021 og vi har intet hørt og ingen løsning fået endnu, kun en workaround som ikke rigtig kan bruges for de borgere der
skal have udbetalt sygedagpenge. Manglende info om hvad der arbejdes på i Faggrupperne hvad der prioriteres samt hvor langt man
er med arbejdet.
• Vi modtager kun beskedent information fra KSD projektet, så vi konstaterer, at vi har et problem med foreksempel manglende SDP
sager på grund af "Mit sygefravær" ikke virker. Dette er ikke meldt ud før problemet viser sig ved at der modtages "gamle" sager.
• Synes der er rigtig mange fejl på systemet, meget tit. Mange informationer fra jer om at nu har der været fejl i kørsler m.v.
Systemet fryser eller vil ikke gemme når man vil ændre en sag fra ubehandlet til i gang. Det tager enorm lang tid når man på papir
må skrive ned, for så at gå ind igen senere for at se om man denne gang er heldig, at systemet vil gemme.
• Det er fint med information, der burde bare ikke komme så meget om driftsstatus og rettelser!
• Der er bare for mange nødløsninger (workaround), det tager tid at læse.
• Systemet er bare for dårligt, jeg vil gerne have et nyt. Der er for mange ting jeg skal kontrollerer dagen efter jeg indberettet.
• Det er svært at holde et overblik over kendte fejl i KSD og WA'er, når der er så mange.
• Jeg modtager nyhedsbrev fra KSD ugentligt, men oplever at der er meget få eller ingen oplysninger som er anvendelige i forbindelse
med den daglige drift.
• Jeg modtager endvidere daglige driftsmeddelelser vedrørende KMD og synes det sker ugentligt at der er forsinkelser, fejl der
medfører nedetid, rapporter der ikke kan anvendes mv. Dette er stærkt kritisabelt at det fortsat skal fylde så meget i forhold til den
daglige drift
• Der udmeldes løbende hvor mange ændringsønsker (800+ så vidt jeg husker) der er og at der arbejdes på en plan for hvilke
ændringsønsker der skal laves hvornår, men vi har ikke hørt noget om det endnu.
• Modtaget information fra kolleger, da jeg ikke sidder med området endnu, men bruger systemet til opslag.
• Igen svært at svare på ovenstående.
• Forsøger bare at overleve i hverdagen med KSD - har ikke tid til at sætte mig ret meget ind i indhold i kommende opdateringer,
planer for videreudvikling osv - det er også dybt frustrerende når man er superbruger og supportberettiget, at man ikke har tid til at
sætte sig ordentligt ind i tingene, men bare "slukker ildebrande" og forsøger at behandle sagerne rettidigt så borgere / a-givere kan
få deres penge.
• Meget tilfreds med
tips og tricks til onsdagsmøderne.

• Hvordan havde I forestillet Jer at de af os som arbejder i KSD har tid til at sætte os ind i planer for videreudvikling og det konkrete
indhold i kommende opdateringer?
• Kommende opdateringer betyder iøvrigt altid nye fejl og mangler i systemet.
• Tips og tricks er en uendelig mængde ulogiske work around som skal anvendes til at omgås de utallige fejl og mangler i KSD. Det
kræver en usædvanlig god hukommelse at huske alle de ukorrekt og ulogiske oplysninger man skal indberette i ksd for at kunne
bringe en sag til udbetaling.
• i e-dagpenge kunne man bruge sin faglige viden til at løse alle opgaver - i KSD skal man snyde og afgive urigtige oplysninger. Det er
der ikke meget faglighed i.
• Planer for videreudvikling og kommende opdateringer: Det er skrevet til os almindelige brugere - de numre der henvises til, er ikke
lige noget vi beskæftiger os med!
• Driftsstatus: Bliver ret sent meldt ud på mail!
• Fx: "24-03-2021 | 16:45-17:15
Servicevindue på KSD vedrørende teknisk rettelse 11624. Rettelsen afhjælper driftsproblemer
ved dannelse af brev 55, Bogføringsbilag til virksomheder. Servicevinduet medfører ikke nedetid." - det er ikke til at forstå for helt
alm. sagsbehandlere.
• Tips og tricks: Hvor finder jeg dem?
• Vi opdager altid selv fejlen inden der kommer oplysninger om det.
• Vi får modstridende oplysninger om opsætning, afstemning, skatterettelser m.v. Vi fik heller ikke besked, da den anbefalede
opsætning blev ændret - det giver pt. bøvl med revisor.
• Vi fik lovet løsninger ift debitor, som stadig ikke virker. Test før I lover os noget.
• KOMBITs KSD projektledelse kunne godt have været mere fleksibel og imødekommende. Vi følte os pisset på i forhold til manglende
vilje til at overholde lovkrav. Det vil sidde fast i mange år.
• Systemet tror at alle gør alt rigtigt og forstår alt. Den tilgang giver anledning til megen frustration.
• Hvorfor skal principperne for økonomiopsætning være forskellig fra system til system selv om KOMBIT bestiller? Det er virkelig
forvirrende.
• bruger KSD som et opslagsværk.
• Har ikke arbejdsopgaver i systemet.
• Alt information går gennem en kollega
• Sidder ikke som ydelsessagsbehandler
• i overholder ikke det i lover alligevel
• I netværksgruppe oplever vi, at kommunerne fortæller om fejl i har oplevet i KSD og hvor supporten har oplyst, at det er en generel
fejl.
• Først et par dage efter meldes dette ud til alle kommuner fra KMD. Fx. har det lige været med flyttesager, hvor de ikke blev stoppet
og der ikke blev sendt samtykke

• Jeg ved ikke hvor jeg skal finde konkrete indhold kommende opdateringer og planer for udvikling. Jeg mindes heller ikke jeg
modtager tips og tricks til brug af løsningen.
• • Jeg mener at tips og tricks skulle udstilles på kundenettet til gavn for alle og ikke kun for dem som deltager i drift mødet. Ikke alle
deltager på drift mødet da det desværre giver for meget fokus på fejl og mangler i systemet så det derved opleves som
demotiverende på allerede udtrættede medarbejdere
• Det er fint, de skriver ud med driftsstatus og planer, men når der ikke sker en skid i systemet, og det forbliver ved med at være lige
dårligt, så er det jo lige meget.
• Det store problem i KSD er alle de uafklarede fejl og mangler der er i systemet, og det, at der ikke er nogen tidshorisont for, hvornår
fejlene bliver rettet, så på den måde er det nej til, om jeg er informeret godt nok.
• Et af de store problemer er det, at KSD ikke kan arbejde sammen med vores økonomisystem, så der er en masse gæld vi ikke kan
inddrive og dette er der fortsat ingen afklaring eller tidshorisont på og det er MEGET utilfredsstillende for os sagsbehandlere, men da
også specielt for vores borgere, der f.eks. ikke kan få lavet en afdragsordning.
• Mht. planer for videreudvikling, er jeg selvfølgelig med på, at fejl i KSD der har med lovmedholdelig at gøre skal prioriteres, men synes
dog, at mange af de andre fejl og mangler har trukket unødvendig meget ud.
• Kunne også godt tænke mig, at man også kiggede op brugeroplevelsen af KSD, og ikke kun om den kan det den skal. Selvom den
kan/kommer til at kunne det den skal, synes jeg der kunne laves endog mange tiltag der kunne gøre bruge meget mere brugervenlig.
• For så vidt angår tips og tricks, så er de som sådan gode nok, dem de ellers husker at få lavet, men det er bare meget besværlig at finde
den WA, vejledning eller lignende, som man skal bruge. Og når der er så mange efterhånden bliver uoverskueligt.
• Mangler en konkret plan med troværdige datoer, for implementering af kendte fejl. Kundenet indeholder kun visse fejl, og altid med
usikre datoer. KMD skal være langt bedre til at vurdere hvornår en fejl kan forventes løst.
• Rigtig godt med driftsmøderne men der er for lidt tid og ofte forstår KMD ikke spørgsmålene i chatten og vi sidder tilbage uden
ordentlig svar. Det er dog blevet bedre, da der er repræsentanter fra Kombit. MSF osv.
• Ønsker mere af tips og tricks da det virkeligt er brugbart.
• Kundenettet er uoverskueligt, det at finde kendte fejl osv er elendigt.
• Jeg synes at driftsstatus møde skal struktureres anderledes så der rent faktisk er tid til at besvarer kommunernes spørgsmål til de
gennemgået emner. Oplever at vi tit bare bliver lukket ned for at mødeholder kan nå sit planlagte program/agenda. Det er ikke
særlig imødekommende måde det forløber på.
• MVh
•
• Tips og tricks må gerne være mere detaljeret med mere forklaring.
• Jeg er oplyst at de ikke ligges på Jeres side, og at de skal søges ud i referat fra møder ?
• ALT for længe om at komme med løsninger

• Vi får besked om driftsstatus og planer for videreudvikling. Bare ikke altid.
•
•
•
•
•

OG især planerne for videreudvikling har været ufattelig dårligt formuleret.
Dette var dog lidt bedre på sidste release.
Infomationerne er fine nok, tidshorisonterne er bare ikke noget vil kan bruge.
Der har været tidspunkter, hvor I har været langsomme om at melde ud, vedr. problemer.
Synes at det er blevet lidt bedre.

• Driftsstatusmøderne burde være længere tidsmæssigt. For lidt tid. Det er her alle kommuner har mulighed for at få oplysningerne på
een gang og her vi skulle have tid til at stille spørgsmålene til jer.
• Det er ærgerligt, at kommunerne skal bruge unødig meget tid på at rette fejl, og at fejlene ikke altid bliver rettet alligevel, det er en
MEGET lang tidshorisont på både at få lovmedholdelige afgørelse m.v. til at fungere, samt få rettet helt elementære drift fejl fjernet.
• Jeg er hver uge på driftsmøde og får mange gode informationer. Det er dog svært at holde styr på alle de mange informationer og
jeg mangler, at f.eks. alle nytilkomne informationer indarbejdes i brugervejledningen.
• Jeg bruger KSD til opslag om udbetalte dagpenge. Så jeg følger ikke med i driftsstatus, videreudvikling m.m.
• De tips/tricks
giver på Driftsstatus, burde ligge et andet sted, da det skal gavne sagsbehandlerne og ikke lederne.
• Driftsstatusmøderne er for korte. Der er alt for mange spørgsmål der ikke bliver besvaret.
• Work arounds... vi kalder det måder at omgås systemet på... :), fylder snart som en hel roman, forestiller man sig at alle disse skal
huskes ?
• Nej jeg bruger det stort set kun til at se revurderingstidspunktet eller om ydelsessagsbehandler har forlænget sygedagpengene.
• Savner nogle gange en hurtigere udmelding, hvis der er opstået generelle fejl
• Kunne godt undvære alle de workarounds og få rettet systemet således at det ikke burde være nødvendigt.
• Synes det er et problem med hastighed dagen efter hver månedsudbetaling.
• Overrasker over hvor mange tips og triks der er nødvendigt - udgangspunktet da vi blev undervist var at vi aldrig skulle bruge WA.
• Vi mangler mere grundig og dybdegående undervisning i brugen af KSD.
• Driftsstatus er blevet bedre.
• Videreudviklingen går for langsom
• Oplysninger ved opdateringer er ofte ikke forstålige for mig som bruger.
• Hvorfor så mange tips, tricks og workarounds - det var bedre at KSD virkede efter lovgivningen, var mere brugervenlig, mere
overskuelig m.v.
• JEg modtaget ikke så meget information lige pt. da det er min kollega der modtager det
• Det konkrete indhold i kommende opdateringer - hvis man her mener forbedringer/fejlrettelser i releases - så kunne man godt ønske
sig at beskrivelserne i releaseplanerne var mere brugervenlige. Vi sidder ofte og "gætter" på hvad der menes, og bliver dermed nødt
til at undersøge nærmere. Der har også været lovet fejlrettelser i releases, som ikke er blevet implementeret alligevel.

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg har konkret haft problemer med hvordan en selvstændig i fleksjob i gammel ordning skulle indberettes.
Virk.dk kan ikke indberette det, men jeg bliver ved med at sige at det skal den kunne, fordi at det er en mulighed der findes.
Jeg ved ikke om det er KSD eller Virk som der fejler, men her er svaret fra nemrefusion.
Hej
Tak for din henvendelse.
Det er klart at både
og
er forvirrede.
Det er fordi at man ikke, ihvertfald ikke hos NemRefusion, kan være en selvstændig Fleksjobber. Det er to vidt forskellige ting.
Da en fleksjobber skal ansættes under kontraktforhold/vilkår, er man da ansat i eget firma, og skal derfor indberette sin sygdom som
en almindelig DP201 sygdom (Syg medarbejder), og notere at man er i et fleksjob.
• Med venlig hilsen
•
• NemRefusion Support
• Jeg har ikke skrevet tilbage til
for han ved så heller ikke nok om emnet, men jeg håber meget at I vil tage problematikken
op. I er velkommen til at skrive hvis I vil have uddybende oplysningerne.
• Jeg synes der er meldt mange forbedringsønsker ind, som der ikke er overblik over, hvornår de evt. kan afhjælpes.
• Mange kendte fejl, der giver udfordringer flere gange i hverdagen. Det er dog dejligt, når man en gang imellem ser at der bliver
udbedret lidt at de ønsker der er indsendt.
• Jeg har ikke brug for information fra KSD om hvor mange sager der ligger i supporten der ikke er løst/hvor mange A-B-C fejl der
bliver rettet og hvornår etc. Ville hellere have dem løst. Vi har sager der har ligget tilbage fra september 2020.
• De oplysninger der fremgår af Kombits nyhedsbreve svarer ikke til den hverdag, som vi oplever ude i kommunerne ved brugen af
KSD. Det undrer mig, at man konkluderer og nævner en revisionsrapport i nyhedsbrevet på baggrund af en undersøgelse, hvor der
kun er udtaget 116 sager til kontrol, og det derfor fremgår af rapporten, at undersøgelsen ikke er repræsentativ.
• KSD er afsender: Driftestatus kommer for sent ud, når der er problemer.
• Planer for videreudvikling ... Det kunne være rart at når en sag bliver ændret at der står i titlen hvad ændringen er.
• Tips og Tricks= workarounds i mit hovede og dem er der rigeligt af.
• Det er mega svært at kapere KSD - fordi der er så mange fejl endnu og så mange workarounds. Koncentrer jer nu om at få rettet op
på dem!
• Det som er svært som bruger på dette system er, at der er så mange ting at huske, fordi der løbende sker en masse ting/ændringer
- workarounds, mails, opdateringer, ting som systemet gør/ikke gør, det kan være meget svært, at følge med i det hele/holde styr
på det hele, tillige med at der også skal løses rigtig mange opgaver.

• Vi har fået tilsendt slides fra superbrugerne efter driftsstatusmøderne de seneste gange - der er nogle brugbare forslag til behandling
af sagerne i tips og tricks. Men nogle af forslagene er jo en form for at 'snyde systemet, så der kommer det ud af det, som der
skal/man forventer...'
• Jeg deltager ikke selv i møderne, men kan forstå at der er udbredt frustration over, at der ikke lyttes til kommunernes kommentarer/
eller besvares spørgsmål, om de mange forskellige fejl vi oplever. Som om fejlene negligeres - og for os, der taler med
borgerne/arbejdsgiverne, er det hele ikke bare sådan noget vi bare lige kan slå hen og sige pyt til...
• Man frygter faktisk rettelseskørsler, fordi systemet så ikke virker mandagen efter, og fordi der så opstår nye fejl, som man skal lære
at 'håndtere' ... !
• Det er da utroligt, at et fagsystem kan være SÅ fejlbehæftet.... jeg har ikke oplevet noget lignende, og har 40 års erfaring med
anvendelse af forskellige fagsystemer i kommunen... nå, var det afslørende...? ;o)
• Der er for ofte driftsforstyrrelser, jeg bliver ikke mere tilfreds ved der bliver sendt en mail om at systemet ikke virker.
• De ugentlige driftsmøder fungerer godt og det er relevante informationer, der deles.
• Oplevelse af, at KMD tager emnerne alvorligt og svarer seriøst på spørgsmål.
• Informationer om fx nedbrud af KSD og lign. der har betydning for det daglige arbejde kunne godt optimeres, så informationerne
kom hurtigere.
• Vi er heldigvis kommet med på driftsstatusmøderne, så nu får vi noget info.
•
•
•
•
•
•

Jeg føler ikke, at jeg ved noget om de tre andre ting desværre. Men vil meget gerne vide mere.
Driftsstatus bliver generelt alt for sent opdateret efter vi her i Aalborg har meldt fejl i systemet ind.
Som tidligere nævnt er jeg ikke superbruger
Det er først her de sidste måneder at der meldes mere systematisk ud om driftsforstyrrelser ellers måtte vi /borgerne selv erfare det.
Tips og tricks er en nyordning - så fortsæt med det.
Der bliver informeret meget om driftsstatus og planer for retning af fejl, dog med med lange udsigter for fejlretning. I konkret
systemfejl om refusion, blev forundret over, at der kan gå meget lang tid inden fejlen bliver opdaget og savnede at KSD selv gjorde
opmærksom på fejl - udledt af egen vejledning.
• KSD skulle virke optimalt fra første dag. Sørgeligt at det skal tage så lang tid.

