
Søgning på Område 

Tilknytning af lokalitet til søgefeltet Område er ens i Anbragte Børn systemet og i Handicap systemet.  

Hvis man kun søger på Område finder man alle de personer (i Anbragte Børn / Handicap)  der er registreret i systemet, og som via deres lokation fra 

CPR-registeret tilhører det valgte område.  

  



Strukturen i område i forhold til Anbragte børn / Handicap: 

Søgefeltet Område er i Anbragte Børn / Handicap –sammenhæng, et kontaktpunkt, som samler personerne, der har en lokalitet som logisk hører til det 

pågældende kontaktpunkt, og som via CPR-nummerets lokation 'tilhører' kontaktpunktet. 

Lokalitet:  

Alle CPR-personer har en tilknytning til en lokalitet. Hvis personen ikke opdateres af CPR-registeret, sættes lokation manuelt via side 240 hvis det er 

muligt. Og ellers tilknyttes personen et standard område - Standard kontaktpunkt. For CPR-personer sker tilknytningen til Lokalitet via deres adresse. 

Og sættes automatisk af systemet, når personen opdateres fra CPR-registeret.  



 

  



For ikke-CPR personer skal Lokalitetstilknytningen sættes manuelt på side 240 i Winformatik hvis muligt. 

 

Når der på side 240 er valgt kommune på kundenummeret (altså den kommune som kundenummeret tilhører), bliver det muligt at vælge lokalitet for 

kundenummeret, ud fra de lokaliteter der er i den pågældende kommune. Hvis der for ikke-CPRpersoner ikke kan vælges lokalitet på side 240, 

tilknyttes personen automatisk standard-kontaktpunktet for personer i Anbragte Børn/ Handicap.  

 



  

Sammenknytning af lokalitet og område (kontaktpunkt):  

Lokaliteterne i en kommune skal tilknyttes de relevante områder (kontaktpunkter). Det sker på side 025.  

Når man åbner side 025 skal man først vælge Kontakttypen. Her AN - Anbragte børn. 

De lokaliteter, der er til rådighed i ens egen kommune, listes op med Lokalitets-nr., Lokalitetsnavn, Status og Type når man åbner side 025 og har valgt 

Kontakttype. Derefter skal man så for hver enkelt lokalitet vælge det kontaktpunkt, som lokaliteten logisk hører til. Kontaktpunkterne oprettes andet 

sted i Winformatik.  

 



 

Når lokalitet og Kontaktpunkt er koblet sammen vil alle de mulige kontaktpunkter, som er koblet til kontakttypen være mulige at vælge i søgefeltet 

Område på side 930.  

 

 

Når man så i Anbragte Børn systemet/ Handicapsystemet vælger at søge på et Område, så finder man alle de personer der har en lokalitet der tilhører 

det valgte område/kontaktpunkt. 

Eksempel: 

Hvis man i Område på side 930 søger på. TAS Pension, Voksen omsorg – Tasiilaq – Tasiilaq, så finder man alle de personer under Anbragte børn, der 

er oprettet i systemet, som har en lokalitet, der er tilknyttet det område. Altså lokaliteterne Tasiilaq, Sermiligaaq, Isortoq, Kulusuk, Tiniteqilaaq, 

Kuumiut. 

 

 

 



Hvis man har en eller flere lokaliteter, der ikke skal tilknyttes et specifikt kontaktpunkt, skal det tilknyttes et standard kontaktpunkt. 

Standardkontaktpunktet sættes op på side 026 i Winformatik.  

 

  



Valg af standardkontaktpunkt er typisk i de tilfælde, hvor lokaliteten ikke har eget servicecenter, som logisk kontaktpunkt. Eller man af anden grund 

ønsker, at lokaliteten tilknyttes et centralt kontaktpunkt. I eksemplet her er det bl.a. de nedlagte bygder som tilknyttes standard kontaktpunktet.  

 

  



Vedligehold af kontaktpunkt sker på side 024 i Winformatik. 

 

 


