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140813 Handicapsystemet i Winformatik - Status 
 
Hermed en status omkring nye funktioner og rettelser i Handicapsystemet: 
 

Overordnet: 
-        Handicapsystemet har følgende registreringer af personer fordelt på kommuner: 

KU: 194 
QE: 285 
SE: 543 
QA: 495 

-        Der er blevet udtrukket data til IPIS  
-        Anbefalinger fra Epinionsrapporten er modtaget og implementeres i handicapsystemet 
-        Fremsendte ønsker implementeres så vidt muligt i denne fase 4 – og ellers planlægges til senere faser. 
-        Vejledning og kursus materiale til handicapsystemet er i gang med at blive udarbejdet. Kursus tilbud 

skulle være udsendt til alle kommuner. 
-        Supportside og hjælpesider er opdaterede 

 

Sider 
-        Side 920 søgeside har nu flere søgekriterier heriblandt eksempelvis Område, Hjemby/Opholdsby m.v., 

samt en eksporter til Excel funktion. Endvidere visning af diagnoser og registreringsdatoer i 
resultatsiden. Den udvides med søgning efter initialer og alder søgekriterier.   

-        Side 920A – stamdata siden - har forbedret kontrol af indtastede data – så eksempelvis skal Lovgivning, 
Hjemby/Opholdsby m.v. angives. Siden kan nu genererer fire forskellige breve, fx genansøgningsbrev, 
besøgsrejsebrev, og aflastningsbrev i Word format. Skabelonen er opdaterede med kommune logoer, 
og der udfyldes automatisk data fra handicapsystemet i brevene – der hvor det er muligt at finde data. 
I bedes checke om brevene er korrekte heriblandt om f.eks. skabelonen for logo m.v. er ok.   
Endvidere er status feltet blevet opdateret med disse værdier: 

 
Det er her vigtigt at når en person flytter til en anden kommune. At status for personen i fraflytter 
kommunen sættes til ”Inaktiv” og at personen oprettes i tilflytter kommunen og sættes til status f.eks. 
”Voksen”. 
Udskriftssiden er opdateret med nye felter på både dansk og grønlandsk. 
Side 920A og alle undersider fungerer også på grønlandsk sprog.  

-        Side 920D – hjælpeforanstaltningssiden - er nu blevet udvidet med Satskategori angivelse, som bruges i 
forbindelse med økonomi delen. Siden er ved at blive ændret så det bliver nemmere og mere intuitivt 
at angive værdierne for hvor ofte hjælpeforanstaltning benyttes – til brug for især økonomi delen. 
Eksemplet nedenfor angiver en hjælpeforanstaltning med satskategori standard der gives 2 timer hver 
uge på uger fordelt indenfor d. 01-06-2013 til og med 31-12-2013.  
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Tilføj Notat knappen indsætter nu automatisk yderligere data om personen i notatet der bliver 
oprettet.  
Søgesiden til hjælpeforanstaltning er nu ændret så man også kan se bemærkninger (dvs. lovgivning 
m.m.): 

 
-        Side 920B – bilagssiden – viser nu hvornår et bilag er blevet ændret. Det er desuden muligt at slette og 

tilknytte flere dokumenter. Dermed er det muligt f.eks. at have flere udgaver af samme bilag for at 
reflektere ændringer der sker over tid – f.eks. i en lægeattest eller diagnose m.v.  

-        Side 920H – diagnosesiden  - kontrollerer nu om primær diagnose er angivet førend sekundærer 
diagnoser angives. Endvidere er søgningen efter diagnoser forbedret.  



S. 3 
 

-        Side 921 – hjælpeforanstaltningsadministration - er blevet opdateret med seneste satser til brug for 
økonomi delen. Endvidere kan man nu se hvornår satser er gyldige fra og til. Endvidere supporteres 
satskategorier nu, så man kan angive f.eks. ”Ekstra støtte”, ”Standard støtte”, ”Stor støtte” el. lign.  

-        Side 922 – institutionsadministration – er også blevet opdateret med seneste satser til brug for 
økonomi delen. Satsperioder kan også ses. Satskategorier er også her understøttet.  

-        Side 926 – Statistiksiderne – er alle blevet opdateret med nye søgefiltrer, f.eks. ”Medtag inaktive 
personer”. Endvidere udvikles nye statistik sider – Dan handicap diagnoser statistik i kolonner samt Dan 
handicap hjælpeforanstaltningsstatistik i kolonner.  Som kan vise statistik ala de regneark som I brugte 
inden handicapsystemet. Det er meningen at disse regneark også skal have økonomi tal på senere.  

-        Side 927 – overblik – er i gang med at blive forbedret ud fra tidligere fremsendte ønsker.   
-        Side 928 – Beregningssiderne – kan nu foretage beregning af alle hjælpeforanstaltning (som er udfyldt 

korrekt) og vise log over tidligere beregninger. Endvidere er udvikles der nu kontrolsider – disse sider 
kan bruges til at kontrollere om beregningen foretages korrekt – f.eks. ved at finde de personer der 
ikke har hjælpeforanstaltninger eller de personer der har hjælpeforanstaltninger men hvor der mangler 
oplysninger som f.eks. startperiode m.v.  

 

Andet 
Alt i alt er handicapsystemet fortsat i gang med udviklingen i fase 4 – som består af 3 hovedpunkter. 
Implementation af brevskabelonerne (i gang). Side 928 automatisk beregning (i gang) samt regneark eksport i 
stil med tidligere (i gang). Samt kontrol af stamdata (i gang).  
 
Jeg forventer at der vil blive indkaldt til et nyt faggruppe møde i begyndelsen af September.  
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen / Sincere Regards 
 

Kristian Reesen Skouboe 

 
 


