
190220 Faggruppemøde om Lovændringer til 
Handicapsystemet i Winformatik (Del 2) 
  

  

Dagsorden 
 

• Velkommen til Nûno Motzfeldt-Skovgaard, Projektmedarbejder fra Pissassarfik (Det Nationale 
Handicapcenter) 

• Velkommen til Ditte Lynge Balle, Ledende terapeaut ved Sundhedsvæsnet   
• Velkommen til Kirsten Nystrup, Sundhedsfaglig konsulent ved Departementet for Sundhed 
• Side 920 (søgeside) samt 920A (detaljeside) sat i drift med Udredning, Handleplan, Boligforhold 

samt Retslig status udvidelser og ændringer 
• Del 2: Venteliste registrering og administrationssider 

  
Deltagere 
 

• Kommune Kujalleq 
o Dariusz Sobczynski 

• Kommune Qeqertalik  
o Gerda Heildahl 
o Rosa Marie Brandt 

• Pissassarfik, Det Landsdækkende Handicapcenter 
o Naja Olsen Lennert 
o Nûno Motzfeldt-Skovgaard 

• Sundhedsvæsnet  
o Ditte Lynge Balle 

• Departement for Sundhed 
o Kirsten Nystrup 

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

• KIMIK iT 
o Kristian Reesen Skouboe 
o Gynter Schneider 

• Deltagere fra organisationer vi desværre ikke fik navnet på 
o Najannguaq  
o Malou 

 

Referat 

  
• Velkommen til Nûno Motzfeldt-Skovgaard, Projektmedarbejder fra Pissassarfik (Det 

Landsdækkende Handicapcenter) 
o Pissassarfik er det landsdækkende handicapcenter der skal rådgive og vejlede borgere, 

pårørende og fagfolk ved kommunerne og ift. faggruppemøderne er de interesseret i at 
finde ud af hvad de kan byde ind med.  

o Pissassarfik er en stor del af den nye handicap-lovgivning og har bl.a. overtaget opgaver 
som IPIS tidligere varetog 



o Der er ønske fra Pissassarfik om at kunne indtaste i Winformatik efter afsluttet 
behandling så sagsbehandleren har et godt overblik med den nyeste viden og at 
Pissassarfik kan læse op på borgerens sag i Winformatik for at få det bedste afsæt for 
den kommende behandling af borgeren. Det er selvfølgeligt vigtigt at have fokus på det 
lovgivningsmæssige ift. dette.  

o Udtræk til IPIS har tidligere foregået ved at sende information med USB-stik, men man 
kunne overveje at Pissassarfik kunne se netop disse oplysninger i Winformatik. 
  

• Velkommen til Ditte Lynge Balle, Ledende terapeaut ved Sundhedsvæsnet   
o Forløbet ved Sundhedsvæsnet starter typisk ved at en patient er blevet diagnosticeret 

og efterfølgende starter i et forløb ved Terapien. Her udarbejdes en funktionsvurdering 
og patienten opstarter et genoptræningsforløb. Når personen er færdig med 
genoptræningen overgår den til vedligeholdelsestræning ved kommunen. Som det er i 
dag medsendes der stamdata information fra genoptræningsforløbet til Kommuneqarfik 
Sermersooq, men der er ønske om at kunne formidle stamdata informationen til de 
resterende kommuner, og Ditte nævnte at det kunne være en stor fordel hvis Terapien 
kunne indskrive stamdata informationerne efter endt genoptræning i Winformatik så 
hver kommune havde det bedst mulige grundlag for den videre vedligeholdelsestræning. 

o Kommunerne fortalte at det vil være meget relevant og værdifuldt at modtage 
diagnosekoder og diagnosebeskrivelser fra Sundhedsvæsnet på de handicappede 
borgere de udførte sagsbehandling på, samt ikke mindst opdateringer af disse 
informationer for at kunne tilbyde den bedste hjælp til borgerne. 
 

• Velkommen til Kirsten Nystrup, Sundhedsfaglig konsulent ved Departementet for Sundhed 
o Kirsten er fysioterapeut af uddannelse og arbejder med implementering af 

Sundhedsstrategien, hvor en af fokusområderne er at give medarbejderne ved 
alderdomshjemme adgang til sundhedsinformation fra Sundhedsvæsnet. Et 
opmærksomhedspunkt Kirsten frembragte var at sikre det skriftlige samtykke fra 
personen hvis der videregives informationer ifm. genoptræning, 
vedligeholdelsestræning og sagsbehandling. 
  

• Funktionsskema på side 920A. 
o Funktionsskemaet og dets nye funktioner blev præsenteret og forklaret 
o Det kunne senere være relevant at lave kurser i den nye funktionalitet.  

• Side 920 (søgeside) samt 920A (detaljeside) sat i drift med Udredning, Handleplan, 
Boligforhold samt Retslig status udvidelser og ændringer 

o Det blev forklaret hvordan de nye faner fungerer og der var en opfordring til at 
tage de nye sider i brug så kommunerne kan få gav af den tilføjede funktionalitet. 

o Side 920A, notater: Når der er samtaler med handicap klienter kan det noteres på 
side 920A notater eller på side 578. Hvis notatet oprettes på side 578 vælger man 
Handicap under kategorifeltet, og når notatet gemmes vil det også blive vist på side 
920A. Det vil fx være notater som disse der ville være relevant for Pissassarfik at 
læse som forberedelse og vurdering af behandling inden borgeren kom til dem. 

o Side 920A, bilag: Bilag filer der kan vedhæftes, det kan fx være materiale borgeren 
har med som kan scannes ind eller det kan være materiale som er fremsendt 
elektronisk. 

o Der blev spurgt til hvor et journalnotat fra Pissassarfik fx vil kunne ligge i 
Winformatik. Ved Pissassarfik udarbejdes der nemlig i dag et dokument pr. borger 
hvor terapeuter løbende skriver information i. Med den nuværende funktionalitet i 
Winformatik vil det være mest fordelagtigt at indskrive information i et journal ark 



som der tages backup af og hvor det angives hvilken person der har udarbejdet 
arket med et datotidsstempel. Der er dog mulighed for at lave tilpasninger i 
Winformatik hvis dette måtte være et ønske. 
 

• Del 2: Venteliste registrering og administrationssider 
o Planen og arbejdet for venteliste registrering og administrationssiderne blev 

fremlagt. 
 

• Eventuelt 
o Pissassarfik spørger til hvordan de nye ideer kan blive forankret ved kommunerne 

så de kan føres ud i livet når nu der er opbakning til dem blandt de kommunale 
faggruppemedlemmer. Dette kan gøres af de kommunale faggruppemedlemmer 
som snakker med deres ledere om det, og sikre at lederne læser mødereferaterne 
fra faggruppemøderne. 

o Idekatalog: Der blev ved dagens møde nævnt flere relevante ideer som KIMIK iT vil 
indarbejde i et idekatalog for at ideerne kan blive beskrevet mere i detaljen inkl. 
med de potentielle gevinster.   

o Tolkning og oversættelse: Det blev efterspurgt om faggruppemøderne ikke kunne 
blive tolket og referaterne oversat som er et punkt KIMIK iT vil tage med til de 
kommunale beslutningstagere der er møde med hver fredag. 

o Dariusz nævnte at han oplevede at Winformatik var mere langsom en vanligt mens 
han var på besøg i en anden af kommunens byer. Efterfølgende blev det afklaret 
med KU’s IT afdeling at det var et lokalt problem som efterfølgende blev løst. 
 

  
  

 


