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111219 Mødereferat fra statusmøde om Lovændringer (pr. 01012020) til 
Handicapsystemet i Winformatik 
 
Materialet udsendt inden statusmødet kan ses på side 4-14. 
 

Dagsorden 
 
• Status på Præsentationsseminar 

• Status på Møde med Det centrale handicapcenter  

• Status på Møde med Pissassarfik ifm. nye Handicap lovgivningsændringer pr. 01/01-2020 

• Gennemgang af Prototype for side 920 (søgeside), 920A (detaljeside) samt 927 (oversigtsside) 

• Udpegelse af pilot-testere 

• Videre forløb i forhold til prioriteringslisten 
 

Deltagere 
 
• KS 

o Jeremias Jeremiassen 
• KU 

o Frederikke Kristoffersen 
o Hansine Kleist 
o Dariusz Sobczynski 

• Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (og IPIS) 
o Lone Sørensen 

• Socialstyrelsen 
o Kista Lynge Høgh 

• KIMIK iT 
o Kristian Reesen Skouboe 
o Gynter Schneider 

 

Referat 
 
• Er det muligt at anvende Skype fremadrettet til møderne? 

o Ja for størstedelen af personerne, men da det ikke er alle personer vil der fremadrettet blive 
anvendt telefonmøder så alle kan deltage. 
 

• Status fra Præsentationsseminaret om de nye handicap lovændringer 
o Efter deltagelse i præsentationsseminaret har det vist sig at der er behov for en del ekstra 

ændringer som der skal laves.  
 

• Status efter møde med Departement for Sociale Anliggende ift. indlæsning af takster 
o Der har været afholdt møde med Marcus Mosel Carlsen med henblik på automatisk at få nye 

takser ind i systemerne. Det virker til at der kan laves en løsning, hvor Marcus levere en excel fil. 
Filen kan så indlæses i handicap systemet uden manuel indtastning, som vil fjerne risikoen for 
indtastningsfejl. Det vil så være muligt for KIMIK iT eller en medarbejder ved kommunen at 
indlæse denne fil.  
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o Der blev spurgt til om der også er inkluderet danske takster fra Departementet for Sociale 
Anliggende, hvilket ikke er tilfældet. Der findes fx takster for grønlændere anbragt i Danmark. Det 
blev nævnt at takster i Danmark er kompleks, da der findes mange forskellige takster som bliver 
opgjort på mange forskellige måder. Der findes tilbudsportalen.dk som oplyser takster, men 
udfordringen er at forskellige personer modtager forskellige tilbud som ikke svarer overens med 
tilbudsportalen. Det vil dog være fint hvis der var en fælles strategi for kommunerne. 
 

• Status på Møde med Det National Handicap Center - Pissassarfik ifm. nye Handicap 
lovgivningsændringer pr. 01/01-2020 
o Pissassarfik fortalte at de skal hjælpe med rådgivning og vejledning. De hjælper kommunerne hvis 

de har behov for hjælp til sagsbehandling og de kan være behjælpelige med visitering til 
institutioner. Derfor havde Pissassarfik et ønske om at kunne tilgå Handicap systemet for at 
kunne se alle informationerne om borgeren så de på bedst mulig vis kan rådgive og vejlede 
kommunerne.  

o Kista nævnte at det er kommunerne der er sagsbehandlere for borgerne. Pissassarfik skal i 
henhold til lovgivningen vejlede hvordan loven skal forstås. Visitering til døgntilbud står 
Socialstyrelsen for. Hvis der er uenighed mellem en døgntilbudenhed og kommunen om hvorvidt 
en borger skal flyttes, så skal Pissassarfik kunne give en udtalelse på sagen. 

o Pissassarfik ønskede derudover at kunne sende informationer retur til kommunen efter at de har 
haft borgere i dagophold for at kommunen efterfølgende har den nyeste viden om borgeren. 
Dette kan fx gøres ved at Pissassarfik får adgang til Handicap systemet hvor de så får mulighed for 
at indskrive informationer og gemme bilag på borgeren. 

o Det blev nævnt at der er en bekendtgørelse hvor §12 omhandler at videregive information til 
Pissassarfik hvor der også refereres til §11 som man kunne drøfte med en jurist.  

o Pissassarfik ønskede fremadrettet at deltage ved faggruppemøderne, som der var stemning for at 
de vil blive inviteret med til mødet i januar.  

o I samme omgang blev det nævnt at det kunne være rigtig relevant at invitere personale fra 
Departementet for Sundhed med, da de har interesse i at udveksle data med kommunerne. Det 
blev aftalt at KIMIK iT tager kontakt til Tine Pars er departementschef i Departementet for 
Sundhed. 
 

• Gennemgang af Prototype for side 920 (søgeside) 
o Prototypen af side 920 som er blevet gjort mere enkel blev gennemgået. 

 
• 920A - Stamdataside (detaljeside)  

o Prototypen af side 920A blev gennemgået, og meldingen var at det så fint ud, men man ville rigtig 
gerne afprøve det i pilot for at se hvordan det fungerer i praksis. 

o Det blev nævnt at det ville være godt hvis der kunne registreres om borgeren har fået en dom og 
hvilken dom med dato. 

o Der blev spurgt til om diagnose skal tilknyttes på selve siden eller om den skal have sin egen 
underside. Her blev det besluttet at side 920A skulle afprøves i pilot for efterfølgende at kunne 
give et godt svar på dette. 

o Der var ønske til at der kom nye undersider som er hhv. udredning og handleplan, som der er 
stort fokus på i de nye lovændringer. På den måde vil det kunne skabe et bedre overblik når man 
indtaster og jævnligt koordinere. Disse nye undersider skal komme efter diagnose menupunktet. 
KIMIK iT udarbejder et eksempel på dette. 

o Socialstyrelsen har udarbejdet en skabelon for en handleplan som man kan tage udgangspunkt i. 
Denne vil blive fremsendt til Kristian. 
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o Vedr. boligsiden kunne det være til gavn at have "handicapvenlig" og "på venteliste til 
handicapvenlig bolig" til afkrydsning. 
 

• Udpegelse af pilot-testere 
o Dariusz Sobczynski meldte sig som pilot-tester og vil prøve at få en eller to sagsbehandlere fra KU 

til også at deltage som testere da det er vigtigt at sagsbehandlerene som kommer til at sidde med 
opgaverne til dagligt også kommer med deres input. 

o Der var ikke andre der meldte sig som pilot-testere, men der var et stort ønske om at andre 
kommuner også deltog da der kan være variation i hvordan sagsbehandlingen foretages på tværs 
af kommunerne, og måske kan andre kommuner fremhæve yderligere behov for funktionalitet.  
▪ Kista Lynge Høgh foreslog at der blev lavet en henvendelse til kommunerne omkring dette. 

 
• Videre forløb i forhold til prioriteringslisten 

o Næste møde vil blive afholdt i midt januar med forhåbentlig deltagelse fra Pissassarfik og 
Departementet for Sundhed. 
 

• Evt. 
o Automatisering af registrering af merudgifter 

▪ Efter Præsentationsseminaret blev der arrangeret seminar med sagsbehandlere fra 
kommunerne som spurgte ind til om det var  muligt at lave automatisering på merudgifter. 
Det virker dog som en svært ting at gøre da merudgifterne er forskellige fra sag til sag, og 
merudgifterne kan være af forskellige art som fx speciale kost eller specielt fodtøj som man 
manuelt beregner i dag da det er baseret på den enkeltes behov. 

o Tilretning af standardbreve ifm. De nye lovændringer 
▪ Da der er kommet en ny bekendtgørelse til lovgivningen vil det være hensigtsmæssigt at 

referere til disse i standardbrevene. Dariusz Sobczynski ville prøve at kigge på denne 
opgave for at se på hvad der er behov for at opdatere.  
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Materiale udsendt inden statusmødet 
 
Prioriteringsoversigt: 
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Side 920 – Søgeside 

 
 

Side 920A – Stamdataside 
Fremsøgning udføres på siden 920.  
Det er 2 måder at komme til siden 920A: 

1. Oprette ny  

2. Opdatere eksisterende. 

 

  



Side 6 af 14 
 

1. Oprette ny  

1. Handicap detaljer start side  

Der skal først udfyldes denne side før der kan udfyldes de andre side.  
Derfor er øvrige top bar knapper først aktive når man har udfyldt og gemt på denne side. 
Hvis man har valgt ”Ja” ved afkydsningsfelt ”Umyndiggjort” skal værge derefter udfyldes.  
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2. Hendicap detaljer forlader side besked 

Hvis man er påbegyndt at udfylde side og vælger at forlader side vil man være advaret om med et 
popup besked. 
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2. Opdatere eksisterende. 

Handicap detaljer, Diagnose, Boligforhold, Lovgivning, Notater, Bilag, Bevillinger og 
Hjælpeforanstaltininger. 
 
1. Handicap detaljer 

• Hvis man har valgt at opdatere eksisterende vil der være mulige fra top bar fra starten at vælge et 

bestemt knap og opdatere kun den.  

• Hvis ”Ansøgning godkendt” dato felt er udfyldt vil siden med lovgivning tvunget. 
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2. Diagnose 

 

 
 

3. Boligforhold 
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4. Lovgivning 
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5. Notater 

Knapper ”Vis handicap noter” og ”Vis alle noter” vil åbne side 578 som popup vinduet. 
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6. Bilag 

 

 
 

7. Bevillinger 
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2. Hjælpeforanstaltininger 

 

 
 
 

Side 920H – Diagnose side 
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Side 922VL – Bolig ventelister 

 
 
Side 927 – Overblik og avanceret søgning 

 
 

 


