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Side til registrering af funktionsevnebeskrivelseo

Side til registrering af handleplano

Side til funktionsevne-vurderingo

Handicaplovændring: Funktionsevnebeskrivelser•

Registrering af forskellige opfølgninger der skal foretages for en person med 

handicap – hvilke findes der?

o

Eksempel på funktionalitet i Handicapsystemeto

Side til registrering af påmindelser for løbende opfølgningo

Handicaplovændring: Påmindelser for løbende opfølgning•

Andet•

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:

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

Funktionsevne•

Lovgivningen
I vejledningen til lovgivningen står der følgende:
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I vejledningen til lovgivningen står der følgende:

Funktionsevne

Oversigto
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o

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/socialmedicin/funktionsevne/funktions
evne-vurdering-og-icf/

Implementation af ICF kodero

https://www.marselisborgcentret.dk/siteassets/viden-om-rehabilitering/pdf---
publikationer/icf_og_icf-cy_-_en_dansk_vejledning_til_brug_i_praksis-1.pdf

Side til registrering af funktionsevnebeskrivelse ift. International Classification of Functioning:
Brugergrænseflade til at understøtte registreringer af ovenstående
https://www.sundhed.dk/content/cms/58/52258_icfvejl1.pdf

o
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Kommentarer fra kommuner: det ser godt ud. o

Bilag 4 - i vejledningen uddyber hvordan skemaer m.v. skal se ud. 
Grønlandsk udgave af funktionsevne-vurdering, kan benyttes til at oversætte kategorier m.v. 
Det er også vigtigt at kunne se historiske registreringer

Der findes: 
Funktionsskema for børn  
Funktionsskema for voksne 

Som skal implementeres. 
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Side til registrering af handleplan ift. International Classification of Functioningo

Kommentarer fra kommunerne: Det ser fint ud. o

Side til funktionsevne-vurdering ift. International Classification of Functioningo

Der arbejdes videre på nedenstående, det er vigtigt at der kan afkrydses. 
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Handicaplovændring: Løbende opfølgning samt Påmindelser dertil

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 udviklet en side der giver mulighed for at registrere påmindelser omkring løbende 

opfølgninger for hver person med handicap.

Side(r) og Funktionalitet til påmindelsero

Løbende opfølgning•
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Mulighed for påmindelser omkring løbende opfølgningero

Hvorledes skulle en påmindelse ske ? Pr. E-mail eller Browser notifikationer ? 

Begge dele, men med en indstillingsside så man kan vælge om vil eller ikke.

Muliggøre at holde øje med støtte i dagligdagen 

Opfølgningstekst som vises i notificeringsboks

Udredninger indenfor 2 måneder  (25 minutter)  er også vigtige at kunne holde øje med

Handleplan skal opdateres en gang årligt  -   opdateringsdato på handleplan skal være muligt. 

Handleplan skal der være nogen datoer på. Opfølgningsdatoer for de hjælpeforanstaltninger 
som er i handleplan, paragraf 26 stk 3. -- herunder hvornår.  

TILSYN!   Bekendtgørelse om tilsyn --- kapitel 6 og kapitel 7 --- med drifts orienteret ---
personer tilsyn på hvor kommuner har pligt til at føre tilsyn to gange om året ….  Dette er et 
særparat ønske som gennemgås på et senere faggruppemøde.

Selvstyret vil fremsende skabeloner som de bruger også. 

Men det skal fremgå af handleplanen, hvornår en opfølgning skal ske. Handleplanen 

opdateres jo min. en gang årligt og deri kan man fastsætte hvilke opfølgninger, der skal ske 

samt hvornår indenfor alle støtteforanstaltninger. 

Naalakkersuisut fastsætte regler om løbende opfølgning.
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Overblik over opfølgninger

En side pr. sagsbehandler, f.eks. en liste 

o

Samt mulighed for registrering af påmindelser. o
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