Vejledning
VITAS for hjælpemidler, mentor og personlig assistance til borgere i ordinært job

VITAS er pr. 1. januar 2020 udvidet med ordningerne mentor, hjælpemidler og personlig assistance til borgere i ordinært job. Det er sket som
følge af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.
De tre ordninger er ikke digitaliseret på samme måde som de kendte ordninger i VITAS (fx virksomhedspraktik), da der ikke er udviklet et ansøg
ningsmodul, som virksomhederne kan bruge. Der er alene udviklet et bevillingsmodul, som jobcentermedarbejder skal bruge, når der oprettes en
bevilling.
Det betyder, at VITAS kun understøtter dele af den samlede sagsgang i kommunerne ved bevilling af mentor, hjælpemiddel eller personlig assi
stance til borgere i ordinært job.
Figur 1 nedenfor illustrerer med rødt, hvor sagsgangene indebærer aktivitet i VITAS. De mørkeblå felter er sagsgange, der skal håndteres, mens
de lyseblå felter er sagsgange, der kan være relevante i nogle tilfælde. Både de mørkeblå og lyseblå felter er sagsgange uden for VITAS.

Marts 2020
J. Nr. 2019/14691

Figur 1. Sagsgange ved bevilling af mentor, hjælpemidler eller personlig assistance til borgere i ordinær job
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Felterne 1 – 3 vedr. kontakt, dialog og vurdering illustrerer, at der i nogle tilfælde kan være en del dialog omkring behovet for et hjælpemiddel,
en mentor eller personlig assistance forud for en bevilling. I denne dialog indgår også vurdering af hvilken bevilling, der bedst imødekommer
behovet.
Felt 4 vedr. ansøgning illustrer det tidspunkt, hvor der foreligger en egentlig ansøgning. Det kan fx være på baggrund af forudgående dialog med
virksomhed og/eller borger. Det kan også være en ansøgning, der er modtaget fra virksomheden eller borgeren uden forudgående dialog.
4-ugersfristen for hjælpemidler

En ansøgning om hjælpemidler skal behandles inden 4 uger fra det tidspunkt, hvor jobcentret modtager ansøgningen, jf. § 16 i lov om kompensa
tion til handicappede i erhverv m.v. De 4 uger vil typisk tælle fra dette tidspunkt, som er illustreret i felt 4. De 4 uger tæller fra det tidspunkt, hvor
jobcentret har modtaget en ansøgning om hjælpemiddel. Ansøgningen modtages ikke i VITAS, da dette ikke p.t. understøttes digitalt. Det er en
konkret vurdering, hvornår der foreligger en ansøgning, og ansøgningen kan fx være på sms, e-mail eller brev m.v.
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Felt 5 vedr. bevilling illustrerer det tidspunkt, hvor bevillingen oprettes digitalt i VITAS. Det digitale bevillingsflow findes i VITAS ved at vælge
fanen ”Bevillinger” og herunder ”Opret bevilling”.

Der henvises til følgende releasenoter, som beskriver det fulde flow:
 Releasenote for mentor og personlig assistance i VITAS: https://star.dk/media/12016/2019_12_09_releasenote_vitas_december_2019.pdf
 Releasenote for hjælpemidler i VITAS: https://star.dk/media/12017/2020_01_02_releasenote_vitas_januar_2020.pdf

Fuldmagt fra borger ved bevilling af arbejdsredskaber eller undervisningsmaterialer i VITAS

For hjælpemiddelbevillinger i VITAS af typen arbejdsredskaber eller undervisningsmaterialer gælder det særlige, at borgeren skal afgive fuld
magt til en arbejdsgiver. Hermed bliver virksomheden partsrepræsentant for borgeren i den korte periode, hvor bevillingen oprettes i VITAS.
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Baggrunden er, at arbejdsredskaber og undervisningsmaterialer bevilges til borgeren, jf. § 15 f, stk. 3, § 15 i, stk. 3 og § 15 j, stk. 3 i lov om kom
pensation til handicappede i erhverv m.v., men da borgere ikke har adgang til VITAS, skal virksomheden modtage bevillingen på borgerens
vegne. Virksomheden modtager en mail med den færdige bevilling fra VITAS. Herefter ophører fuldmagten, når virksomheden har underskrevet,
og borgeren er igen part i sagen. Det er således borgeren, der har partsrettigheder og kan klage over en afgørelse m.v. Det er alene ved bevilling af
hjælpemidler af typen arbejdsredskaber og undervisningsmaterialer, at der skal underskrives en fuldmagt fra borgeren.
Jobcentermedarbejderen kan anvende nedenstående fuldmagtsskabelon. Det er ikke et krav at denne fuldmagtsskabelon anvendes.
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Borgeren har ret til at fravælge at give fuldmagt til virksomheden. I sådanne tilfælde skal jobcentermedarbejderen gennemføre bevillingsdelen
uden for VITAS. Hertil kan anvendes de felter, der eksisterer i VITAS. Disse kan printes fra VITAS og udfyldes og underskrives sammen med
borgeren. Herefter indtastes bevillingen manuelt i det kommunale fagsystem.
Dette gøres ved at printe de enkelte bevillingsfaner i VITAS: Tryk Ctrl og ”p” samtidig eller hçjreklik med musen og vælg ”Udskriv”.
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Skabelon til fuldmagt:
 Fuldmagtsskabelon kan hentes her: https://star.dk/media/12446/2020_01_29_fuldmagtsskabelon_hjaelpemidler-som-arbejdsredskaber-og-undervisningsma
terialer.pdf

Fuldmagten skal ikke journaliseres i VITAS – den kan journaliseres i jobcentrets egne systemer. Der er mulighed for at henvise til et journalnum
mer fra VITAS.
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Felt 6 vedr. underskrift illustrer, at VITAS automatisk sender en mail til virksomheden om, at bevillingen er oprettet. Virksomheden skal god
kende bevillingen. Jobcentret modtager advisering i VITAS om at bevillingen er godkendt af virksomheden.
Bevilling på personlig assistance i VITAS sendes først til underskrift hos virksomheden og dernæst til borgerens godkendelse. Borgeren modtager
en mail herom og kan underskrive bevillingen med pen eller NemId.
Klagevejledning og henvisning til lovgrundlag for bevillingen til virksomheder

Når der bevilges personlig assistance eller et hjælpemiddel af typen arbejdspladsindretning er virksomheden klageberettiget.
Der er et fritekstfelt i VITAS, hvor jobcentermedarbejderen kan angive oplysninger til virksomheden om det lovgrundlag, som bevillingen er givet
på baggrund af, eventuel klagevejledning til virksomheden eller andre oplysninger, som virksomheden skal have, fx refusionsvejledning. Felterne
er alle præudfyldt med hjælpetekst, herunder klagevejledning, men det er jobcentrets ansvar at slette og skrive til, fx ved mentorbevilling, hvor der
som udgangspunkt ikke skal sendes klagevejledning til virksomheden.
Disse steder er vist på skærmbilleder nedenfor. Virksomheden kan læse klagevejledningen samt eventuelle andre beskeder fra jobcentret i read
only view i VITAS, når de klikker ind via det link, som de får i brevet.
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Skærmbillede af hjælpemidler

8

Skærmbillede af personlig assistance

Skærmbillede af mentor

Billedet ser således ud for virksomheden, når denne står i read only view i VITAS :
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Skærmbillede af mentor
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Skærmbillede af den måde, som virksomheden ser informationen via read only view

Virksomheden kan læse
klagevejledningen og evt. anden
information fra jobcentret her i
”read only view” i VITAS
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Her er billeder af de mails, som automatisk sendes til virksomheden fra VITAS:
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Klagevejledning til borgere

Virksomheden er ikke klageberettiget ved bevilling af mentor eller hjælpemidler af typen arbejdsredskaber eller undervisningsmaterialer.
Det er jobcentrets ansvar at sende klagevejledning til borgeren i forbindelse med bevillingen. VITAS adviserer ikke borgeren direkte herom, da
det er jobcentrets ansvar, jf. kapitel 19 i Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Se også afsnittet under felt 8 nedenfor.
Felt 7 vedr. bevilling i fagsystemet illustrer, at jobcentermedarbejder p.t. selv skal oprette bevillingen i fagsystemerne.
Det er de kommunale it-leverandører, som skal integrere VITAS-data til fagsystemerne. Denne integration er der ikke lige nu. Sagsbehandler skal
således p.t. selv oprette bevillingen i eget fagsystem. STAR udstiller alle data fra VITAS, som fagsystemerne kan hente til integration fra VITAS
til fagsystemet.
STAR forventer, at der er tale om en overgangsperiode, og at der i løbet af 2020 vil komme en automatisk integration til de kommunale fagsyste
mer, således at bevillinger oprettet i VITAS automatisk lægger sig over i fagsystemerne.
Felt 8 vedr. borger-info illustrer, at VITAS ikke adviserer borgeren direkte om, at der er bevilget mentor, personlig assistance eller hjælpemiddel.
Når bevillingen er oprettet i det kommunale fagsystem sendes der oplysninger om indholdet af bevillingen til borgerens Min Plan på Jobnet. Job
centermedarbejderen skal sørge for at der sendes en afgørelse – oftest med digital post – til borgeren, jf. kapitel 19 i Bekendtgørelse om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
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Spørgsmål og svar
Spørgsmål-svar side på star.dk
 Link til spørgsmål-svar omkring VITAS på star.dk: https://star.dk/it/virksomheds-it/vitas/spoergsmaal-og-svar-om-vitas/
 Jobcentermedarbejdere kan skrive spørgsmål til landssupporten@star.dk
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