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Fremmødte: 
Kim,  
Miki fra SIS 
Stine fra GR. 
Naja Rosing fra IPIS 
Kirsten, Hans, Jeremias fra Sermersooq 
Dariusz, Johanne fra QA. 
  
 Dagsorden: 
- Kort status  
- Brevdelen 
- Økonomi delen  
-- Demo af beregning for hjælpeforanstaltning 
-- Spørgsmål/Kommentarer til beregning 
--- Ingen overlap af satsperiode 
--- Start og slut dato 
--- Udfyldelse af felter  
--- Begrænsninger (minimum samme enhedsangivelse) (genberegning) 
- Andet 
 
Generelt 
Miba fjernes fra listen 
Side 921 og 922 blev gennemgået med seneste udvidelser.  
Side 920 blev gennemgået med nye søgefelter samt visning af resultater. 

• Der blev talt om at evt. opdatere alle personer med handicap som kun har sekundære 
diagnoser, så de bliver til primære diagnoser. Dog vil faggruppen overveje dette til næste 
gang. 

• Endvidere blev der talt om at opdatere ”omfattelses af lovgivning” dato til den dato hvor 
personen blev oprettet i handicapsystemet, for de personer med handicap der ikke har nogen 
dato. Faggruppen vil også overveje dette.  

• Faggruppen meldte at sagsbehandlere er i gang med at opdatere i systemet efter kursus. 
Side 920A blev gennemgået med ændringer.  

• Det blev overvejet om der skulle være mulighed for at sætte et hak i ”Kan ikke oplyses” punkt 
ud for ”omfattet af handicaplovgivning”. Faggruppen vil overveje denne mulighed.  

• Det blev overvejet at lave et felt ”Kommune angivet” / ”Skøn” – som viser at der ikke er 
tilstrækkelig med data for personer med handicap f.eks. for ”omfattet af 
handicaplovgivning”.  

Beregningsdelen 
• Side 920D blev gennemgået og beregningsdel blev demonstreret.  Forskellige kommuner blev 

gennemgået. Faggruppen blev opfordret til at afprøve funktionen og opdatere de data der er 
i systemet, så korrekte beregninger bliver foretaget for alle personer med handicap 

• Faggruppen gjorde opmærksom på at satskategori måske bør hedde noget andet og at der 
findes mange forskellige kategorier.  

• Endvidere findes der danske og grønlandske takster, samt takster for institutioner. 
• Beregningsdelen skal supportere dette. 
• Faggruppen gjorde opmærksom på at dem fra før 1984 er omfattet af lovgivning på livstid. 
• Samt at når man er over 65 år, så er man ikke længere omfattet. Denne regel bør indbygges i 

handicapsystemet.  



Takster m.v. 
• Faggruppen blev gjort opmærksom på at alle takster nu er indlæst i systemet ud fra seneste 

cirkulære. 
• Fagruppen bedes checke op på taksterne samt indsætte takster hvor der mangler for f.eks. 

hjælpeforanstaltninger og institutioner, fordi disse ikke findes i cirkulæret.  
 
Vedr. Breve: 
Breve – skal opdateres ud fra  bekendtgørelsen og cirkulæret  

• Samt opdateres ud fra takster…  
• Dariusz fremsender materiale 

  
Forvaltningsnavn 2013 i breve: 

• Skal ændres 
 
Udvidelse af eksisterende Breve:  

• Eksempel på bedre brev generering (Automatisk indsættelse af yderligere data fra handicapsystemet 
fx perioder og takstberegning)¨ 

• Dog skal brevene stadig kunne ændres i efterfølgende. 
 
Vedr. Nye breve – omkring Lovhjemmel 
Der findes omkring 20-30 skabeloner til lovhjemmel. Disse ønskes indbygget i handicapsystemet 
også.  

• Dariusz eksempel på lovhjemmel skabelon  
  
  
Andre Ønsker 
Yderligere ønsker blev ikke gennemgået på dette møde. Disse udsættes til et senere møde.  
 
Liste over ønskerne: 
 

• Regine Benjaminsen i KUKOM har fået andet arbejde. Hendes afløser er ikke fundet endnu. Jeg ved 
ikke hvor hun skal hen. 

• Ønske til Ny funktion: 
Der ønskes en funktion på 920A der viser et barns forældre, hvis det er et barn under 18 år der bliver 
registreret som Person med handicap. Tilsvarende den funktion der vises med voksnes ægtefælle og 
børn. Det er vigtigt i forbindelse med sagsbehandlingen, hurtigt at kunne se hvem der er forældre til 
et handicappet barn. 
Jeg gravede ikke vældig meget i det under kurset, for det giver jo lidt udfordringer med forældre der 
ikke bor sammen med barnet, og andre voksne der bor sammenmed barnet og som måske kan være 
lige så væsentlig at få oplysning på.  Skal drøftes nærmere i faggruppen.  

• Søgning på diagnose på side 920.  
Feltet Diagnose. 
Man kan kun ’indtaste’ et søgekriterium ved at vælge listknappen og søge i ’Find handicap diagnose’ 
pop-upen. 
Deri kan kun vælges én diagnosekode f.eks. H4 ADHD. Men søgningen på 920 sker ved at der søges 
på H4%. Dvs. at man får alle H4, H40, H41……… Det er jo ikke særlig hensigtsmæssig da man så skal til 
at sortere i listen bagefter – hvilket man så ikke kan på 920, men kun i et Excel regneark. Jeg ved godt 
at det er en udfordring med blandingen af H-diagnoser og SKS-diagnoser.  



• Feltet Diagnose fritekst.  
Virker kun med søgning på diagnosekoder. Der kan ikke søges på H4. Der søges automatisk på H4%.  

• Hjælpesider skal opdateres  
• Satser: Det blev efterlyst at satser blev vist ved institutioner og hjælpeforanstaltninger, så man kan se 

at der er oprettet satser.   

  
  

 
  
  
  

• På side 920A Institution : 

  



 
  
  

• Kirsten Bødker i SEKOM fortalte, at der jo ikke er 27 standardbreve, men 4 x 27 standardbreve. 
Kommunernes breve er ikke ens – var hendes påstand. Måske er det rigtigt, det kunne jeg jo ikke gå 
ind i. Men synes lige jeg vil give hendes påstand videre.  

  
  

• Når jeg klikker på side 928 for at tjekke de personer der mangler hjælpeforanstaltninger, så får 
jeg en liste med 168 personer i hele kommunen og dette synes jeg er mange, selv om den 
inkluderer 36 inaktive, hvor oplysninger om hjælpeforanstaltninger i mange tilfælde er 
irrelevante. Men… jeg har to diagnosekolonner på den liste, men ingen kolonne med ” 
Område”, så jeg kan ikke se, hvor de er henne i kommunen. Kunne man eventuelt erstatte ” 
Sekundære diagnose(r)” kolonne med ”Område” kolonne? 

  
 
 


