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Referat 
 

• Status siden sidst 
o De nye funktionaliteter på udskriftsiden og vedr. venteliste blev fremvist og gennemgået. 

Venteliste funktionaliteten kommer i intern test i den kommende uge og til test i 
kommunerne i løbet af maj. 

o Der udvikles i øjeblikket på funktioner for frister som snart vil komme på testsystemet 
o De kommunale beslutningstagere i Det Fælles Kommunale IT-samarbejde besluttede at der 

skulle udarbejdes en foranalyse på hver af de tre ideer vedr. udveksling af 
diagnoseinformation fra Sundhedsvæsenet til Winformatik, genoptræningsinformationer 
indskrives i Winformatik af Sundhedsvæsenet og dataudveksling til forløb ved Pissassarfik 
som nu er påbegyndt.  
 



• Registreringsdel til støttepersoners arbejde 
o Lovgivningen og definitioner omkring støttepersoners arbejde blev gennemgået i det 

fremsendte materiale der beskrev støttepersonens mulige opgaver 
o Vedr. støttepersonen er der behov for at registrere følgende: 

▪ Ansættelse af støttepersonen 
▪ Angivelse af hvilke kvalifikationer støttepersonen har som kan sammenlignes med hvilken 

kategori og profil den handicappede har 
▪ Angivelse af hvilke opgaver støttepersonen varetager 
▪ Definering af støttepersonens ugentlige timer  
▪ Beregning på hvor meget det koster at have støttepersoner 
▪ Mulighed for at afkrydse om der er indhentet straffeattest og evt. børneattest for 

støttepersoner til handicappede børn som i begge tilfælde kan vedhæftes 
▪ Mulighed for at koble støtteperson på person med handicap 
▪ Fremsøgning af liste over støttepersoner 

o Det blev nævnt at det var en god ide at angive hvilke kvalifikationer støttepersonen da der også 
fremadrettet kan tages udgangspunkt i kvalifikationerne som man vil kunne søge efter. 

 
o Bilag 15, Støttepersonkoordinator 
o For støttepersonkoordinatoren er der behov for at registrere følgende: 

▪ Ansættelse og registrering af støttepersonkoordinatoren  
▪ Angive hvilke støttepersoner støttepersonskoordinator er ansvarlig for 
▪ Angivelse af antallet af personer med handicap der modtager ugentlige støttetimer, dette 

kan blive udfyldt automatisk af Winformatik 
▪ Angivelse af antallet af støttepersoner, dette kan blive udfyldt automatisk af Winformatik 

 
o Bilag 16, Støttetimer - handleplan 

▪ Der var tilslutning til at udvide side 920 med skabelonen for støttetimer vedr. handleplan. 
▪ Der var en generel snak om opfølgning på handleplanen. I lovgivningen er det beskrevet at 

det er op til sagsbehandleren at vurdere hvornår der skal ske en opfølgning på 
handleplanen, og for at sikre opfølgningen var der et ønske til en funktionalitet der gør det 
obligatorisk at angive hvornår der skal udføres opfølgning på handleplanen når 
handleplanen oprettes. Ønsket blev begrundet med at jo bedre systemet bliver jo bedre 
bliver sagsbehandleren. Der vil blive udarbejdet et oplæg til angivelse og påmindelse om 
opfølgning, samt mulighed for at definere en automatisk opfølgning der kunne være pr. 
halve år som kan opsættes individuelt pr. kommune.  
 

o Bilag 17, Støttetimer 
o Der var tilslutning til at det bliver muligt at registrere følgende: 

▪ Borgerens beskæftigelse og tidsrummet om ugen 
▪ Senest bevilgede støttetimer, dette kan blive udfyldt automatisk af Winformatik 
▪ Dato for seneste handleplan udarbejdet, dette kan blive udfyldt automatisk af Winformatik  
▪ Dato for seneste funktionsskema udarbejdet 
▪ Behovet for støttetimer 
▪ Antal timer om ugen 

 
o Bilag 18, Støttepersonrapport 
o Det blev besluttet at det var oplagt at støttepersonen selv kunne udfylde denne to siders 

rapport, da der kun skal udfyldes informationer fra støttepersonen hvorfor der ikke er grund til 
at involvere sagsbehandleren i dette. 



o Støttepersonen kan således få fremsendt et link som kan åbnes på PC og smartphone hvorfra 
støttepersonrapporten kan udfyldes 


