
Navn Deltagelse Svar
Susan Filemonsen Obligatorisk deltager Afslået
'daso@kujalleq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'frkr@kujalleq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'hanj@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'jej@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'jos@qeqertalik.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'kera@avannaata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'kera@qeqertalik.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'keth@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'kiol@nanoq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'louk@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'mall@kujalleq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'mark@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'mian@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'numo@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'soba@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'loso@nanoq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
sros@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Ingen
gbhe@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Ingen
kibr@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Ingen
esim@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Ingen
rumi@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
jois@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
hakl@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Afslået
cevs@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Ingen
rmb@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Ingen
Gynter Schneider - KIMIK iT A/S (gsch@kimik-it.gl) Obligatorisk deltager Accepteret
sukc@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Ingen
vich@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Ingen
kisb@nanoq.gl Obligatorisk deltager Ingen
Kista Lynge Høegh Obligatorisk deltager Afslået
frin@qeqqata.gl Obligatorisk deltager Ingen
mrje@qeqqata.gl Obligatorisk deltager Ingen
Kirsten Olesen Valgfri deltager Afslået
Jeremias Jeremiassen Valgfri deltager Accepteret
Louise Kristiansen Valgfri deltager Ingen
Hans Jensen Valgfri deltager Accepteret
Dariusz Sobczynski Valgfri deltager Ingen
Johanne Svendsen Valgfri deltager Ingen
Lone Sørensen Valgfri deltager Accepteret
'arpo@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'bibi@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'estp@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'grni@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'ivka@avannaata.gl' Valgfri deltager Ingen
'jatr@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'kibr@qeqertalik.gl' Valgfri deltager Ingen
'lapo@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'thml@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'vich@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
anll@avannaata.gl Valgfri deltager Ingen
Maline Lyberth Valgfri deltager Accepteret
Ivalu Karlsen Petersen Valgfri deltager Ingen
Sorlannguaq Mørch Valgfri deltager Ingen
Najannguaq O. Sandgreen Valgfri deltager Accepteret
nmsk@nanoq.gl Obligatorisk deltager Accepteret
Dariusz Sobczynski Valgfri deltager Accepteret
Kathrine Kanuthsen Valgfri deltager Accepteret
Mads Andersen Valgfri deltager Accepteret

Deltagere på mødet: 
Errika KQ, 
Lone Sørensen, Familiedepartment
Najannguaq KQ, Nuno, 
Gynter Kimik iT
Kristian  Kimik iT
Jeremias, SE & Hans, SE
Dariusz, KU. 
Nuno, 
Mads 
Maline
Jonna

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

-

Prøver at invitere departement med.○

De vil gerne med○

Desværre ikke muligt for dem at deltage○

Deltage gerne fremadrettet. Tage et formøde med dem. ○

Status på kommunikation med Sundhedsdepartementet-

Gennemgang af nye ændringer til side 920 (søgeside), 920A (detaljeside) – heriblandt nye 
felter samt ventelister

-

Samt opfølgning på pilottest-
Videre forløb i forhold til prioriteringslisten-

Dagsorden:

Mødets gennemgang
• Velkommen til Nûno Motzfeldt-Skovgaard, Projektmedarbejder fra Pissassarfik 

(Det Landsdækkende Handicapcenter)

o Der var interesse fra Departement for Sundhed for at deltage i mødet, men de kunne 
desværre ikke deltage i dag. Vi prøver at afholde et formøde med Departement for Sundhed 
og derefter invitere dem med til næste faggruppemøde. 

o Det er i pilot i KU og QE lige nu, men det vil komme i drift i de resterende kommuner snart.

o Spørgsmål: Ansøgning modtaget, hvad er det ansøgningen for hvad? Ansøgning 
godkendt=omfattet af handicaplovgivningen.

• Status på kommunikation med Sundhedsdepartementet

o Diagnose pop-op vindue er lavet om så det fremadrettet kun er SKS koder man kan bruge. De 
gamle H-koder kan stadig aflæses. 
Nye Felter under Personoplysninger, boligforhold samt lovgivning.

Funktionalitet i side 920A blev gennemgået efterfølgende i forhold til 
nedenstående materiale. Der var desværre en del tekniske udfordringer med 
mødeafviklingen, men forhåbentlig bliver dette bedre næste gang. 

•

160120 Mødereferat for Statusmøde om Lovændringer til 
Handicapsystemet i Winformatik
16. januar 2020 12:30
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○ Ingen kommentarer
Nye Felter under Personoplysninger, boligforhold samt lovgivning.o

o

Det vil være bedre at kalde det Udredning fremfor udredningsplan, da det også er det 
der kaldes i lovgivningen.

Kommende funktionalit side 920A, udredningsplan

o Funktionsskema ønskes også senere

o Gennemgang af nye ændringer til side 920 (søgeside), 

o 920A (detaljeside) – heriblandt nye felter samt ventelister er i gang med at blive udviklet.

• Det nye handicapcenter blev introduceret. 

• Træning af handicappede - brug for et boost
• Opstartsfase

• Fremadrettet skal de have statistikker fra kommunerne. 

• Der ønskes et væsentlige større samarbejde med kommuner, så ikke kun statistik.

• Men også information omkring den enkelte handicappede.

• Være godt at være på den samme platform.

• Fantastisk ide synes kommunerne.

• Eksempelvis kunne Opkobling til social journal så notater dukker op på handicapsystemet

• Journaler kunne udveksles fx omkring Optræningscenter 

• Selvfølgelig skal det være inden for lovens ramme. Jurister skal checke det. 

• Afklaring af Statistik omkring nye handicaplovgivning. 

• Hvilke formater det skal leveres i skal afklares, så det er nemt at lave præsentationer og trække data 
ud med 1-2 knapper.

• Næste møde: Sundhedsdepartementet vil formentlig komme med.

Materiale
Redesign side 920A – senest tilføjelser:

Fremsøgning udføres på siden 920. 

Tilføjelser i fobindelse med oprettelse af ny 1.

Personoplysninger felt tilføjet på alle sider2.

Popup forbedring på diagnose, bilag, bevilling og hjælpeforanstaltning.3.

Det er 2 måder at komme til siden 920A:

Oprette ny 1.

Handicap detaljer start side 1.

Forbedret info tekst besked (blå tekst) :
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vil der være en dato ? 
Ja det vil være

Udredningsplan  -   "Udredning" hedde i stedet for
Funktionsskema - ønskes senere også. 

Videreudvikles til at have en historik 

Vedhæfte pdf filer ? Kan man gøre vha. Bilag … 

Handicap detaljer forlader side besked1.

Efter man har oprettet stamdata vil øvrige menu felter være tilgængelige (klickbare).
Der vil dukke op tekst med info om hvad skal man gør for at færdigør oprettelse.
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Personoplysninger felt på alle sider.2.

Der er tilføjet personoplysninger felt med CPR: og Navn: på alle sider.

Popup forbedring på diagnose, bilag, bevilling og hjælpeforanstaltning.3.

Oprette ny diagnose → popup1.

Der vigtige at udfylde ”Dato for omfattelse af handicaplovgivning” inden man trykker 
på ”Tilføj diagnose knappen”

1.

Klick på ”Tilføj diagnose” vil åbne popup Handicap diagnose med ekstra felter som skal 
udfylde.

2.

Brug knap ”OK” for at gemme opdatere Handicap diagnose side og lukke knap.3.
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Brug knap ”Anvend” for at gemme og diangose side vil bliv opdateret. Brug derefter ”
Annuller” for at forlade popup siden.

4.
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Diagnose redigere eksisterende 1.
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Ved klick på link ”Åbn” vil der åbnes ny fanebladet i browser.

Brug knap ”Anvend” for at gemme ændringer og diangose sidevil bliv opdateret. Brug 
derefter ”Annuller” for at forlade denne fane.

-

Brug knap ”OK” for at gemme ændringer opdatere Handicap diagnose side og lukke aktuelle 
faneblade.

-

Oprettelse og redigering af Bilag, Bevillinger og hjælpeforanstaltninger kan udføres på samme 
måde som diagnoser. 

Nye felter under Personoplysninger, Boligforhold, samt Lovgivning:
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Kommende funktionalitet på side 920A: 

Udredningsplan
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Handleplan
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Boligforhold
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