
Fremmøde:  SE: Hans Jensen og andre fra Nuuk, Stella, Anne Dalbø, myndighedsafdelingen Lars samt 
Mai Skole, Kujalleq Regine Benjaminsen, samt QA Dariusz Sobczynski, Stine Hansen GR.   

Dagsorden:
- Status siden sidst.

Regler vedr. oprettelse af personer samt hjælpeforanstaltninger er implementeret.

Side 921 (og 921A) hjælpeforanstaltning med support for danske hjælpeforanstaltninger i drift.
Side 920D og søgeboks udvidet med support for danske hjælpeforanstaltninger i drift.

- Der skal oprettes danske hjælpeforanstaltninger og med deres tilsvarende danske paragraffer (disse er dog til 

info for sagsbehandlerne).

Ny statistikside under udvikling – side 926HS - som kan vise H-/SKS-/ICD-koder

- Mulig ønske omkring fri tekst skrivning af diagnoser/bedre opdatering af diagnosekoder.



Side 920A samt 920D udvides med kontrol af note oprettelse ved oprettelse af ny person med handicap. 

Der er et muligt ønske om regelmæssige opdatering af SKS/ICD-koder ?

- Mai Skole og Dariusz udtalte at KIMIK gerne måtte kigge på hvordan det kan automatiseres. Dariusz vil 

fremsende materiale vedr. SKS/ICD koder. 



Status siden sidst

Gennemgang af ønsker fra sidste møde

Side 920B og 579B Ny bilagstype: Bevillingsskrivelse Dem får de mange af.  1)

Side 920B og 579B Der lavet en servicemeddelelse ved tilknyt dokument. Noget i retning af: 
Dokumentet er IKKE tilknyttet bilaget, førend du har klikke på knappen: Tilknyt dokument. Det var en 
øjenåbner for mange på kurset, at det var nødvendigt. Mange troede, at det var nok at finde 
dokumentet frem i filsystemet med knappen gennemse, og OK i filsystemdialogen. 

2)

Bilagslisten på side 920A bliver lang med tiden. Der er lavet en funktion i bilagslisten, så man kun kan se 
de nye bilag. ’Nye’ blev ikke klart defineret, men et forslag var, at bilag der er ældre end indeværende år 
(og måske forrige år), skal optræde som historiske bilag. Hvis der er flere af samme type. Hvis der kun er 
et bilag af en type vises det selv om det er gammelt. Og med mulighed for at se historiske bilag – a la 
hjælpeforanstaltningerne der er udløbet. 

3)

Der er nu grønlandsk version af bilagstyperne. 4)

Feltet Godkendt af på hjælpeforanstaltninger side 920D. Det er ændret, så at godkender er 
sagsbehandler-initialer/navn hentet fra brugerlisten. Det er i egenskab af sagsbehandler de godkender. 
Ikke som CPR-person. De var helt lige glade med, at CPR-nummer ikke blev vist. 

5)

Det er nu på side 920A og 920D var tvunget at oprette et notat. Der er notatpligt og man bør ikke kunne 
oprette en person med handicap uden at skrive et notat om det. Og man må ikke kunne 
tildele/ændre/afslutte en hjælpeforanstaltning uden at skrive et notat om det. 

6)

Felterne startperiode og slutperiode på en hjælpeforanstaltning side 920D blev tidligere låst for 
redigering når der gemmes. Det er nu ændret så slutdato kan redigeres – fordi…. Hvis man tildeler f.eks. 
døgninstitutionsophold til en person i en periode 01042014-31122014 og der så 20. september viser sig, 
at det går altså bare ikke på den institution. Så kan man ikke ændre slutdatoen. Og flytter man så 
personen til en ny institution vil perioderne på de to institutioner lappe over hinanden, så personen er 
’anbragt’ 2 steder samtidig……..Eller en person får tildelt f.eks. beskæftigelsesvederlag i en periode 
01012014 – 31122014 og så ’midtvejs’ ikke længere er berettiget til det. Så skal det kunne stoppes. Om 
det er slutdato der skal kunne ændres eller der skal være en anden afbrydelsesdato, som jo så også skal 
gøre noget ved bevillingen, ved jeg ikke lige.  

7)

Breve genereret i systemet via 920A – brevene skal gemmes automatisk som f.eks. Et bilag. 8)

Der arbejdes videre på færdiggørelse af fase 5 som indeholder:9)

• Håndtering af danske personer med handicap med relevans til dette handicapsystem (GL)
• side 928 til eksport af Excel regneark indeholdende beregninger.

Stine Hansen spurgte til Sikker post. Der er projekt i gang hos digitaliseringsstyrelsen. 
Andet10)

Eksport af regneark med økonomioversigt er under udvikling
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Økonomidelen
Her er et link til kontooversigt til brug i økonomidelen i Handicapsystemet:
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-
dokumenter/soc/Handicap/oekonomidel/Default.aspx

I bedes hver især (hver kommune) prøve at gennemgå kontonumrene og se om de stemmer overens 
med jeres opfattelser af social området og bogføringer m.v. 
Desuden vil det være godt hvis I kan finde kontaktpersoner der har med økonomi at gøre på social 
området.
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