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Funktionsevne udvidelser

Faggruppen har ønsket at der bliver udarbejdet nedenstående emner:  

Stamkortdelen skal udvides med en sags/behandlingsdel, hvori det er muligt at registrere og 
vedligeholde funktionsevne-beskrivelser der er udarbejdet for at understøtte personen med 
handicap. Dette skal sikre koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret støtte og det 
foreslås at der udarbejdes disse sider i Handicapsystemet:

Funktionsevne
Side til registrering af funktionsevnebeskrivelse ift. International Classification of Functioningo

Side til registrering af handleplan ift. International Classification of Functioningo

Side til funktionsevne-vurdering ift. International Classification of Functioningo

•

Side til registrering af funktionsevnebeskrivelse ift. International Classification of Functioning:o
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Side til registrering af handleplan ift. International Classification of Functioningo
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Side til funktionsevne-vurdering ift. International Classification of Functioningo
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Handicaplovændring: Løbende opfølgning samt Påmindelser dertil

Løbende opfølgning
Side(r) og Funktionalitet til påmindelsero

•

Mulighed for påmindelser omkring løbende opfølgningero
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Overbliksside for ledere til at følge sagsbehandlernes opfølgning

Faggruppen ønsker en mulighed for at kunne håndtere løbende opfølgning (i henhold til 

lovgivningen).

Det skal være muligt at kunne registrere forskellige opfølgninger der skal foretages for en person 

med handicap. Sagsbehandler skal kunne danne sig et overblik over opfølgninger, og 

sagsbehandler skal kunne notificeres om disse opfølgninger.

Desuden skal leder have mulighed for at følge sagsbehandlernes opfølgninger så det kontrolleres 

at de bliver udført til tiden.

Der ønskes en side der giver ledere mulighed for at se sagsbehandlernes opfølgninger.

Registrering af forskellige opfølgninger der skal foretages for en person med handicap 

– hvilke findes der?

Opfølgninger : henvisninger, opfølgningsdato med person med handicap 

Siden bør hedde "Sagsforløb side" eller "Opfølgningsfase".
Liste over ledere indenfor handicapområdet samt liste over botilbud og personer med handicap.  

-----------------------------------------------------------

Påmindelse SMS til Borgere
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Input til :

Arbejdsproceso

Stamkortsideo

Kalender funktionalitet m.v. o

Muligheder for påmindelsessms – og emailo

Der skal kunnes administreres Samtaler med kommunen 

En samtale indholder
- Dato og klokkeslæt 
- Sted Kommunen 
Der skal kunne sendes sms og email til borgeren - som også skal kunne administreres. 
Det skal udsendes 1 dag før.  Samtidig skal det helst kunne registreres i Outlook for medarbejderen, 
hvornår borgeren har en samtale. 

1 dag før skal et system udsendes sms og email, det skal dog være muligt at styre hvornår det skal 
sendes.

Evt. integration med eboks. 
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Evt. integration med eboks. 

Tilsyn

Muligheder for at tilføje en side eller faneblad om tilsyn i handicapmodulet.

Kommunerne er forpligtede til at både føre personrettet og driftsorienteret tilsyn på 

handicapområdet jf. kap. 6 og 7 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 24. juni 2020 om tilsyn med 

det sociale område og det ville være godt, hvis man kunne vurdere ting ensartet og kunne måle 

eventuelt fremskridt eller tilbagegang i service på området på det lokale plan.

Derudover anbefaler at i også undersøger hvor langt Socialstyrelsen evt. udkast til deres 

materialer ( hvis det er påbegyndt)

KU Feb 2021 - Maline Lyberth m.v.

Der indhentes materiale fra Tilsynet omkring "Skrivelse fra Tilsyn". 
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En liste over Botilbud skal kunne vises i systemet, så skal man kunne have et afkrydsningsskema og 
et opfølgningsskema 

Liste viser hvem der modtager støtte på botilbud -  og så kan sagsbehandler afkrydse om der er lavet 
tilsyn. 

Eksempler på botilbud m.v. : 

Døgninstitutioner ---  
Alle anbragte på ophold
Alle på boenheder 
Så skal der være en kolonne Tilsyn til afkrydsning på listen. 

Filterer på disse. 
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Kapitel 7

Hvornår skal det gøres ? 
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En samling af driftsorienterede tilsyn er hvert år: 

2021

2022

2023

Fx i Næste måned (oktober måned)

Der skal indkaldes til et møde med Den centrale tilsynsenhed for at spørge dem om hvordan man 
laver tilsyn og hvordan kommunerne forbereder sig på disse. Det kunne blive et godt samarbejde 
mener Kommunerne. 
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