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171013 Handicapsystemet i Winformatik - Møde 
 
Der blev afholdt møde vedr. handicapsystemet i Winformatik.  
 

Fremmødte: 
Naja Rosing, Hans Jensen, Jeremias, Sivart, Regine Benjenisen (KU), Dariusz og andre (ILU) 
 

Dagsorden 
Nedenstående dagsorden blev gennemgået på mødet. 

Kort status  

Rettelser / forbedringer / Epinion anbefalinger / Naja adgang (SE) / de nye krav i brugergrænseflade fx skal 

indtaste diagnoser og mangler i 920A stamkort 

Der er foretaget rettelser og forbedringer i systemet: 

 Side 920 gør det muligt at søge efter område, diagnose fritekst, ændret af. Endvidere kan den nu vise 
område, status, sidst ændret, ændret af og alder i resultatlisten. Det er desuden muligt at udtrække 
listen til excel, som bl.a. kan bruges til statistik eller lign.  
Diagnose fritekst søgningen fungerer ved at man indtaster en diagnose, f.eks. H1 eller en ICD kode, og 
sørger for at alle andre felter er tomme. Så vil der fremkomme alle de personer som har den 
pågældende diagnose. 
Hans Jensen (SE) bad om hjælp til denne. KRS fremsender hjælp. 
Kommunerne ønsker sig en Nulstil knap, så alle felter kan nulstilles på én gang. KRS vil udvikle dette.  

 Der blev talt om et central system som muliggør at oplysninger kan deles på tværs af kommuner. Dette 
er forhåbentlig noget som kan blive udviklet, men vil tage megen tid. Det er pt. Ikke planlagt at udvikle 
dette endnu. Så derfor skal der udveksles data manuelt imellem kommunerne, som f.eks. hvis en 
person med handicap flytter fra én kommune til en anden. Husk også at sætte Status til Inaktiv i den 
kommune som personen er fraflyttet og i kommune som personen flyttes til skal Status sættes til 
Voksen eller barn/ung.  
Kommunerne ønsker mulighed for en status som hedder Fraflyttet. KRS vil tilføje denne.  

 Side 920A (stamkort siden) har fået mere kontrol indbygget. Dette betyder bl.a. at følgende felter: CPR, 
status, lovgivning, omfattelse af handicaplovgivning, hjemby, opholdsby skal udfyldes førend data kan 
gemmes som et absolut minimum. Bemærk dog at man kan vælge at udfylde enten opholdsby+hjemby 
eller danske handlekommune/danske opholdskommune, hvis nu f.eks. en grønlandsk person opholder 
sig i en danske opholdskommune. Desuden viser siden nu advarsel om at huske at tilføje diagnoser 
såfremt ingen er tilføjet til den pågældende person.  

 Side 920H er udvidet så man nu ikke kan tilføje en sekundær diagnose hvis ingen primære diagnose 
findes på den pågældende person. 
Kommunerne ønsker sig at der automatisk sættes kryds i ”Primær diagnose” feltet hvis der ikke findes 
nogen primær diagnose. KRS udvikler dette.  

 Side 920B er udvidet så man nu kan tilføje flere bilag. Endvidere kan man nu se ændret af og ændret 
dato. Dette gør det muligt f.eks. at have flere udgaver af et dokument som f.eks. bliver ændret 
undervejs i behandlingsprocessen.  
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 Side 920D er udvidet så man nu kan tilføje en institution. Desuden vises ændret af og sidst ændret. 
Beregning og udvalg kan desuden aflæses. Systemet foretager automatisk beregning på 
hjælpeforanstaltninger og institutioner såfremt felter for foranstaltning og periode er udfyldt med 
data.  Det er også muligt manuelt at angive en beregningsværdi. Så vil den automatiske beregning ikke 
overskrive disse data.  

 Side 921 viser nu en oversigt over hjælpeforanstaltninger med lovgivning, samt satser (fra og til dato). 
Kommuner opfordres til at kontrollere at satser er angivet for hjælpeforanstaltninger som de bruger. 
Desuden hvis der mangler at blive angivet satser så skal disse angives af kommunen. Dette kan ses ved 
at der ikke er nogen sats dato fra og til angivet på siden. Satser fra cirkulæret er indlæst i alle 
kommuner.  

 Side 922 viser nu en oversigt over institutioner med kategori, samt satser (fra og til dato). Kommuner 
opfordres til at kontrollere at satser er angivet for institutioner som de bruger. Desuden hvis der 
mangler at blive angivet satser så skal disse angives af kommunen. Dette kan ses ved at der ikke er 
nogen sats dato fra og til angivet på siden. Satser fra cirkulæret er indlæst i alle kommuner.  
Kommuner opfordres desuden til at kontrollere at kategori er indstillet korrekt – så at alle institutioner 
er angivet med enten Grønland eller Danmark kategori.  

 Side 920A (stamkort) siden gør det nu muligt at genere fire forskellige breve for en person med 
handicap. Dette gøres ved at klikke på knappen ”Generer breve…”: 

 
 Naja Rosing fra IPIS har nu fået adgang til alle fire kommuner. I SE har hun også fået VPN adgang. Hun 

er i øjeblikket i gang med at teste adgangene og statistikdelen. Såfremt hun har ønsker til rettelser, så 
vil disse blive foretaget af KRS.   
Kommuner bliver derved aflastet fra opgaven om at sende statistik til IPIS. Desuden har IPIS nu 
mulighed for at trække statistik så ofte som de vil/har brug for det. 

 

Brevdelen 
Det er nu muligt at genere fire forskellige breve i systemet. Der arbejdes på at færdiggøre de resterende breve. 

Der er ca. 25 breve tilbage der skal ind i systemet.  

Brevhoveder og bunde for hver af kommunerne 

Kommunerne opfordres til at kontrollere at skabelonerne er korrekt – især brevhovede og brevbunde, men 

også teksten i brevene. Ændringer skal sendes til KRS hurtigst muligt. Da vi vil bruge det nuværende design til 
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alle breve, og det er vigtigt at det er korrekt – og den rigtige grundskabelon som vi bruger. Ellers kan det senere 

tage tid at ændre alle brevene til en anden grundskabelon.  

 

Generel skabelon format 

Kommuner opfordres til at fremsende ændringer og grundskabeloner såfremt de har ændringer til den 

nuværende i systemet.  

Gennemgang af de breve der kan generes 

Brevene blev kort gennemgået og kommuner opfordres til at afprøve dem og se om de er korrekt. Desuden 

bemærkes der at enkelte felter i brevene ikke bliver auto-udfyldt fordi oplysninger ikke er tilrådighed. Derfor 

skal sagsbehandlerne/medarbejderne der udskriver brevene, sørge for at indsætte tekst i de felter, eller også 

give KRS besked om hvorfra data kan trækkes automatisk.  

 

Kort status om Økonomi delen  - kontrolsider 
Systemet har fået indlæst takster fra seneste cirkulære. Endvidere kan systemet nu beregne pris for 

hjælpeforanstaltninger og institutioner. Dog arbejdes der fortsat på at forbedre beregningsfunktionen, så den 

bl.a. bliver nemmere at bruge og indstille.  

Der er endvidere udviklet tre kontrolsider som der opfordres til at bruge for at kontrollere om data er indtastet 

korrekt i systemet – ellers kan beregningsfunktionen ikke foretage beregning på en person hvis der mangler 

data om personen såsom hjælpeforanstaltning-/institutionsdata. 

 Side 928 er hovedsiden for beregningsfunktionen. På denne kan man tilgå selve beregningsfunktion 
(eller man kan beregne på hjælpeforanstaltningssiden under side 920A).  

 Side 928 indeholder desuden adgang til kontrolsiderne.  

 Der findes nu tre kontrolsider:  

 
Kommunerne opfordres til at benytte disse kontrolsider. 

 Kommuner ønsker sig at der kommer en Udtræk til Excel funktion på kontrolsiderne. KRS vil udvikle 
dette.   
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Kort om kurser muligheder  
Det er nu muligt at komme på kursus i handicapsystemet. Der er tidligere udsendt en mail vedr. dette.  

En kommune har allerede tilmeldt sig kursus.  

 

Andet 

 KRS vil gennemgå vejledning til udfyldelse af hjælpeforanstaltningsoplysninger modtaget fra Kristoffer. 
Kommuner opfordres til at finde en kontaktperson som vil overtage arbejdet med dette efter Kristoffer 
Lindberg desværre er stoppet. Der vil blive fuldt op på dette på næste møde. 

 Der ønskes en udskrev til PDF funktion på sider også.  

 Næste møde forventes afholdt i  løbet af næste måned.  
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen / Sincere Regards 
 

Kristian Reesen Skouboe 

 
 


