
Arkivskaber Kategori Opgavenøgle (FORM) Emnebeskrivelse (FORM) ARKIVID (registreringsnummer) Systemets navn Systemets formål Indhold FRA TIL

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.15 Øvrige 

bistandsordninger                

26.25 Sociale kontantydelser 

26.30 Social pensioner

Opgaver vedrørende bistand og 

pleje for handicappede samt 

sociale ydelser, pension og 

integration. 

AVID.HJK.1168 KMDs Sags- og Advissystem KMD S&A skal være med til at give 

sagsbehandleren en aktuel oversigt over  

borgerens/familiens/bopælens samlede 

relationer til kommunen samt en oversigt 

over borgerens samlede og aktuelle 

ydelser

KMD S&A indeholder kommunenummer, cpr.nr., sagstype og -art, 

status på sagen, hvornår har ændringer på status fundet sted, 

notatoplysninger.

1979-01-01 2009-12-31

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.15 Øvrige 

bistandsordninger                

26.25 Sociale kontantydelser 

26.30 Social pensioner

Opgaver vedrørende bistand og 

pleje for handicappede samt 

sociale ydelser, pension og 

integration. 

AVID.HJK.1218 KMDs Sags- og Advissystem KMD S&A skal være med til at give 

sagsbehandleren en aktuel oversigt over 

borgerens/familiens/bopælens samlede 

relationer til kommunen samt en oversigt 

over borgerens samlede og aktuelle 

ydelser

KMD S&A indeholder kommunenummer, cpr.nr., sagstype og -art, 

status på sagen, hvornår har ændringer på status fundet sted, 

notatoplysninger.

1979-01-01 2010-12-31

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.15 Øvrige 

bistandsordninger                

26.25 Sociale kontantydelser 

26.30 Social pensioner

Opgaver vedrørende bistand og 

pleje for handicappede samt 

sociale ydelser, pension og 

integration. 

AVID.HJK.1017 KMDs Sags- og Advissystem KMD S&A skal være med til at give 

sagsbehandleren en aktuel oversigt over 

borgerens/familiens/bopælens samlede 

relationer til kommunen samt en oversigt 

over borgerens samlede og aktuelle 

ydelser

KMD S&A indeholder kommunenummer, cpr.nr., sagstype og -art, 

status på sagen, hvornår har ændringer på status fundet sted, 

notatoplysninger.

1979-01-01 2007-12-31

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.15 Øvrige 

bistandsordninger                

26.25 Sociale kontantydelser 

26.30 Social pensioner

Opgaver vedrørende bistand og 

pleje for handicappede samt 

sociale ydelser, pension og 

integration. 

AVID.HJK.1039 KMDs Sags- og Advissystem KMD S&A skal være med til at give 

sagsbehandleren en aktuel oversigt over 

borgerens/familiens/bopælens samlede 

relationer til kommunen samt en oversigt 

over borgerens samlede og aktuelle 

ydelser

KMD S&A indeholder kommunenummer, cpr.nr., sagstype og -art, 

status på sagen, hvornår har ændringer på status fundet sted, 

notatoplysninger.

1979-01-01 2008-12-31

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.25 Sociale kontantydelser Opgaver vedrørende sociale 

kontantydelser, herunder 

børneydelser og boligstøtte

AVID.HJK.2 Sags- og Advissystem S og A-systemet er et effektivt værktøj til 

styring af forvaltningens personsager. S og 

A-systemet er i stor udstrækning afhængig 

af folkeregisterdata, der bl.a. anvendes til 

folkeregisteradvisering på grundlag af 

folkeregisterhændelser samt til visning af 

navn, adresse, civilstand og 

familiemæssige relationer m.m. på diverse 

skærmbilleder og printmateriale

Sags- og Advissystem (S&A) består af en basisdel med 2 delsystemer 

(sagsregisterdel og adviseringsdel), der supplerer hinanden og 

effektivt udnytter de dataoplysninger, der tilgår eller i forvejen er 

registreret i kommunen, samt diverse services og tilkøbsmoduler, der 

supplerer basismodulets funktionalitet. Sagsregisterdelen erstatter 

de manuelle registre over social- og sundhedsforvaltningens sager. 

Man får en aktuel oversigt over borgerens/familiens/bopælens 

samlede relationer til forvaltningen, samt en oversigt over borgerens 

aktuelle ydelser. Adviseringsdelen giver dagligt information om 

folkeregisterhændelser samt andre hændelser, der har betydning. 

Følgende adviser kan tilgås: sagsadvis, forskudsadvis, 

folkeregisteradvis, adresseadvis, advis vedr. opholdsgrundlag, 

erindringsadvis, advis om overskydende skat, advis om start af sag i 

1979-01-01 2011-12-31

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.25 Sociale kontantydelser Opgaver vedrørende sociale 

kontantydelser, herunder 

børneydelser og boligstøtte

AVID.HJK.3 Sags- og Advissystem S og A-systemet er et effektivt værktøj til 

styring af forvaltningens personsager. S og 

A-systemet er i stor udstrækning afhængig 

af folkeregisterdata, der bl.a. anvendes til 

folkeregisteradvisering på grundlag af 

folkeregisterhændelser samt til visning af 

navn, adresse, civilstand og 

familiemæssige relationer m.m. på diverse 

skærmbilleder og printmateriale

Sags- og Advissystem (S&A) består af en basisdel med 2 delsystemer 

(sagsregisterdel og adviseringsdel), der supplerer hinanden og 

effektivt udnytter de dataoplysninger, der tilgår eller i forvejen er 

registreret i kommunen, samt diverse services og tilkøbsmoduler, der 

supplerer basismodulets funktionalitet. Sagsregisterdelen erstatter 

de manuelle registre over social- og sundhedsforvaltningens sager. 

Man får en aktuel oversigt over borgerens/familiens/bopælens 

samlede relationer til forvaltningen, samt en oversigt over borgerens 

aktuelle ydelser. Adviseringsdelen giver dagligt information om 

folkeregisterhændelser samt andre hændelser, der har betydning. 

Følgende adviser kan tilgås: sagsadvis, forskudsadvis, 

folkeregisteradvis, adresseadvis, advis vedr. opholdsgrundlag, 

erindringsadvis, advis om overskydende skat, advis om start af sag i 

1979-01-01 2013-12-31

Hjørring Kommune (1970-2006) Social service og omsorg 26.25 Sociale kontantydelser Opgaver vedrørende sociale 

kontantydelser, herunder også 

børneydelser og boligstøtte. 

(FORM-Online). 

AVID.HJK.1229 Socialrådgiversager Det drejer sig om indskannede 

personsager, som skulle være lagt på 

Hjørring Kommunes (1970-2006) esdh-

system. Det skete dog ikke. I stedet har de 

befundet sig på en cd-rom, hvor de har 

ligget i en mappestruktur

Indeholder identifikationsoplysninger (cpr.nr.) på den borger, som 

har modtaget en ydelse eller anden form for hjælp. Dokumenter og 

mail (korrespondance)

1994-01-01 2006-12-31

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.15 Øvrige 

bistandsordninger

Anbringelse og andre 

foranstaltninger, der foretages i 

forhold til børn og unge med 

henblik på forbedre barnets eller 

den unges vilkår. (Form-Oline).  

AVID.HJK.1150 Tjørnehuset Journaler over børns ophold på 

istitutionen fra 2003-2009. Dokumenterne 

har ligget på institutionens fællesdrevi 

mappestruktur, inden institutionen gik 

over til at anvende ESDH. 

Standard- og indentifikationsoplysninger om det enkelte barn, 

jounaler, udtalelser, korrespondance med diverse myndigheder om 

barnet. Hvert ophold er blevet afsluttet med en rapport om barnets 

tilstand. Derudover er der mødereferater i sagerne. 

2003-01-01 2009-12-31

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.15 Øvrige 

bistandsordninger

Opgaver vedrørende 

bistandsordninger til svage og 

udsatte borgere

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, 

kort (GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som 

cpr.nr. og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande 

(ejendomsnummer, ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31



Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.25 Sociale kontantydelser Opgaver vedrørende sociale 

kontantydelser, herunder også 

børneydelser og boligstøtte. 

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, 

kort (GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som 

cpr.nr. og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande 

(ejendomsnummer, ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.30 Sociale pensioner Opgaver vedrørende social 

pensioner, herunder 

folkepensioner, førtidspension 

og personlig tillæg

AVID.HJK.6 SBSYS SBSYS er et sags- og 

dokumenthåndteringssystem (ESDH). 

SBSYS indeholder moduler, som er 

afpasset brugerens behov

SBSYS indelholder emnesager med tilhørende dokumenter 

(sagsbehandling), også kommunens korrespondance i form af email, 

kort (GIS), brevgenering, dagsordner, journalark, sagspart 

(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder så som 

cpr.nr. og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger om genstande 

(ejendomsnummer, ejerlaug, matrikelnummer, adresse mv.)

2007-01-01 2013-12-31

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.15 Øvrige 

bistandsordninger

Opgaver vedrørende 

bistandsordninger til svage og 

udsatte borgere

AVID.HJK.14 KMD Sag KMD Sag er et journalnotatsystem, som 

skal understøtte de kommunale opgaver. 

KMD sag giver et samlet sagsoverblik over 

en person samt de personer, som er 

tilknytte vedkommende. 

KMD sag indeholder emne-/søgeord, journalnotat og - raport, 

sagspart (borgers cpr, adresse, oplysninger om ægtefælle, forældre 

og børn), sagsbehandler, afdeling/forvaltning og kommune. KMD 

indeholder sags- og advisoplysninger.

2003-01-01 2017-09-30

Hjørring Kommune Social service og omsorg 26.25 Sociale kontantydelser Opgaver vedrørende sociale 

kontantydelser, herunder også 

børneydelser og boligstøtte. 

AVID.HJK.14 KMD Sag KMD Sag er et journalnotatsystem, som 

skal understøtte de kommunale opgaver. 

KMD sag giver et samlet sagsoverblik over 

en person samt de personer, som er 

tilknytte vedkommende. 

KMD sag indeholder emne-/søgeord, journalnotat og - raport, 

sagspart (borgers cpr, adresse, oplysninger om ægtefælle, forældre 

og børn), sagsbehandler, afdeling/forvaltning og kommune. KMD 

indeholder sags- og advisoplysninger.

2003-01-01 2017-09-30


