
Dariusz o.a.:1)

Hvis der var en mekanisme bagved ”fraflyttet”-status der åbnede samme side med alle data og vedhæftede 
bilag i den handicappedes tilflytningskommunen, så ville jeg godt forstå, at fraflytningskommunen ikke kunne 
længere have nem adgang til den fraflyttedes side. Hvis dette var tilfældet så var flytning til DK normalt (altså 
bortset fra visitationer til efterskoleophold/anbringelser via GLs Rep. I Kbh. og lignende) en anden status og 
kunne måske betegnes som ”inaktiv”. Flytning til DK (eller til et andet land) betyder normalt, at den 
handicappede forsvinder helt fra handicapsystemet og vil kun dukke op igen hvis vedkommende vender tilbage 
til GL. I denne situation ville være til gavn hvis fraflytningskommunen kunne forholdsvis nemt ændre status til ”
aktiv” og få igen adgang til de oplysninger der var i systemet inden emigrationen. Samme status kunne ellers 
anvendes, hvis den handicappede ikke havde brug for hjælp iht. handicapforordningen over en længere periode, 
fx fordi vedkommendes funktionsevner var kommet tilbage varigt (/længevarende?) og i væsentlig grad (et 
eksempel kunne være barn med ADHD der fik varig /længevarende? og væsentlig reduktion af symptomer i sin 
voksenalder). 

Når man har ovennævnte tanker, så begynder man også at forestille sig, at der kunne måske være til gavn at 
have en særlig status ”død” i handicapsystemet, hvor systemet måske selv automatisk fjernede den afdøde til et 
helt lukket fjernarkiv når der ikke har været udgift på vedkommende i løbet af bestemt tid eller lignende. Der 
var i hvert fald påpeget ved mig flere gange at det virker irriterende når dødsboer dukker op i 
handicapsystemet.

Ovennævnte er blot nogle løse tanker. Ellers er jeg enig i at man bør måske drøfte al denne problematik til et 
faggruppemøde – også for at opnå størst mulig harmoni i anvendelse af handicapsystemets begreber på tværs 
af de kommunale grænser.

På side 920A Institution :2)

Side 920B og 579B Ny bilagstype: Bevillingsskrivelse Dem får de mange af.  3)

Fremmødte: SE Jeremias, Hans, Dariusz ILU,  Johanne,   Stine Hansen

Dagsorden:
- Kort status omkring systemet: Alle 21 breve klar. 
- Status siden sidst.
- (Gen)Opstart af udviklingsfase 5. 
• Håndtering af danske personer med handicap med relevans til dette handicapsystem (GL)
• Udbygge side 928B til eksport af Excel regneark indeholdende beregninger.
- Økonomidel.
- Andet

Følgende ønsker blev gennemgået:

Møde 280515
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Side 920B og 579B De vil gerne have en servicemeddelelse ved tilknyt dokument. Noget i retning af: Dokumentet er 
IKKE tilknyttet bilaget, førend du har klikke på knappen: Tilknyt dokument. Det var en øjenåbner for mange på kurset, at 
det var nødvendigt. Mange troede, at det var nok at finde dokumentet frem i filsystemet med knappen gennemse, og 
OK i filsystemdialogen. 

4)

Bilagslisten på side 920A bliver lang med tiden. De vil gerne have en funktion i bilagslisten, så man kun kan se de nye 
bilag. ’Nye’ blev ikke klart defineret, men et forslag var, at bilag der er ældre end indeværende år (og måske forrige år), 
skal optræde som historiske bilag. Hvis der er flere af samme type. Hvis der kun er et bilag af en type vises det selv om 
det er gammelt. Og med mulighed for at se historiske bilag – a la hjælpeforanstaltningerne der er udløbet. 

5)

Der mangler en grønlandsk version af bilagstyperne. Der vises de danske, selv om en bruger har valgt at anvende den 
grønlandske sprogopsætning. (ikke vigtigt) 

6)

Feltet Godkendt af på hjælpeforanstaltninger side 920D. De nægter at bruge feltet, så længe det har noget med CPR-
nummer at gøre! De vil have, at godkender er sagsbehandler-initialer/navn hentet fra brugerlisten. Det er i egenskab af 
sagsbehandler de godkender. Ikke som CPR-person. De var helt lige glade med, at CPR-nummer ikke blev vist. Den 
funkton duer ikke – sagde de. Meget kategorisk . 

7)

De ønskede, at det på side 920A og 920D var tvunget at oprette et notat. Der er notatpligt og man bør ikke kunne 
oprette en person med handicap uden at skrive et notat om det. Og man må ikke kunne tildele/ændre/afslutte en 
hjælpeforanstaltning uden at skrive et notat om det. 

8)

Felterne startperiode og slutperiode på en hjælpeforanstaltning side 920D bliver låst for redigering når der gemmes. 
Det duer ikke, at slutdato ikke kan redigeres – fordi…. Hvis man tildeler f.eks. døgninstitutionsophold til en person i en 
periode 01042014-31122014 og der så 20. september viser sig, at det går altså bare ikke på den institution. Så kan man 
ikke ændre slutdatoen. Og flytter man så personen til en ny institution vil perioderne på de to institutioner lappe over 
hinanden, så personen er ’anbragt’ 2 steder samtidig……..Eller en person får tildelt f.eks. beskæftigelsesvederlag i en 
periode 01012014 – 31122014 og så ’midtvejs’ ikke længere er berettiget til det. Så skal det kunne stoppes. Om det er 
slutdato der skal kunne ændres eller der skal være en anden afbrydelsesdato, som jo så også skal gøre noget ved 
bevillingen, ved jeg ikke lige.  

9)

De spørger, om breve genereret i systemet via 920A – brevene skal gemmes. Og hvor gemmes de? Og i så fald hvor 
længe?

10)

Hjælpeforanstaltninger i DK blev gennemgået af Stine Hansen.

Dariusz : Danske hjælpeforanstaltninger skal ind i handicapsystemet.   
Ønsker alle kommunens borgere (også dem som behandles i DK) ind i systemet. Bl.a. for statistik. 

Stine Hansen vil fremsende liste over hjælpeforanstaltninger i serviceloven…

Serviceloven har en indholdsfortegnelse over nogen af hjælpeforanstaltningerne i DK.
(Bekendtgørelse om vidtgående handicap)

Systemet skal kunne ud fra Danske handlekommune have felter der supporterer DK 
hjælpeforanstaltninger (lande-kategori er bl.a. nødvendig og måske kommune/regionsbegreb)

Desuden blev status feltet gennemgået.

Status: Inaktiv = Død eller Kun når man er flyttet ? Skal revurderes. 
Måske skal det udvides med en status som hedder "Død".
"Udgået til Danmark"  er også en mulighed ?  Hvis man ikke længere er en del af den grønlandske  
"Afsluttet" eller "Fraflyttet til anden kommune" blev også foreslået.
Det blev aftalt at diskutere det videre på næste møde og at KRS kommer med et oplæg hertil.

Hjælpeforanstaltninger skal kunne registreres mere end 1 år som sluttid. Eksempelvis findes 
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Hjælpeforanstaltninger skal kunne registreres mere end 1 år som sluttid. Eksempelvis findes 
hjælpeforanstaltninger med 3 års varighed. 
Ubestemt tid ..   "glidende bevillinger"  .. Er muligt i Grønland , men skal være notater.

KRS fremsender Materiale til 
(!) Hans Jensen : Oversættelser af bilagstyper
(!) Hjælpeforanstaltningsliste : sende til stine hansen…. 
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