
Meeting Date: 14-10-2020 13:00
Location: Telefonmøde (+299) 342007 med koden 946046

Hej Alle, 

I indkaldes hermed til møde omkring ændringer i handicapsystemet pga. nye lovgivning til 
handicap området (pr. 01012020) (Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer 
med handicap). 

Status på udvikling•

Handicaplovændring: Registreringsdel til støttepersoners arbejdeo

Brevskabeloner (på vej)o

Ny funktionalitet:•

Udvidet sagsbehandlingsfunktion inkl. Historik•

Udvidede stamkort for hjælpeforanstaltninger•

Hvis man ikke er oprettet i handicapsystemet, hvad skal der så ske ? o

Drøftelse af mulige løsninger til generering af e-mail notifikation til sagsbehandler efter 
oprettelse af notat fra Sundhedsvæsenet og Pissassarfik

•

Andet•

Dagsorden

Evt. Oplæg
Udsendes senere

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen / Sincere Regards

Kristian Reesen Skouboe

Invitation Message

141020 Mødereferat om udvidet sagsbehandlingsfunktion 
inkl. historik samt udvidede stamkort for 
hjælpeforanstaltninger
14. oktober 2020 09:44
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Added by Kristian Reesen Skouboe 
Attachment from Outlook 

Kristian Reesen Skouboe (Meeting Organizer)

sihc@nanoq.gl
Susan Filemonsen
'daso@kujalleq.gl'
'frkr@kujalleq.gl'
'hanj@sermersooq.gl'
'jej@sermersooq.gl'
'jos@qeqertalik.gl'
'kera@avannaata.gl'
'kera@qeqertalik.gl'
'keth@qeqqata.gl'
'kiol@nanoq.gl'
'louk@qeqqata.gl'
'mall@kujalleq.gl'
'mark@sermersooq.gl'
'mian@qeqqata.gl'
'numo@qeqqata.gl'
'soba@sermersooq.gl'
'loso@nanoq.gl'
sros@sermersooq.gl
gbhe@qeqertalik.gl (Accepted in Outlook)

kibr@qeqertalik.gl
esim@qeqertalik.gl
rumi@kujalleq.gl
jois@kujalleq.gl
hakl@kujalleq.gl
cevs@sermersooq.gl
rmb@qeqertalik.gl (Accepted in Outlook)

sukc@sermersooq.gl
vich@sermersooq.gl
kisb@nanoq.gl
Kista Lynge Høegh (Declined in Outlook)

frin@qeqqata.gl
mrje@qeqqata.gl
nmsk@nanoq.gl

Participants
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nmsk@nanoq.gl
kiny@nanoq.gl (Accepted in Outlook)

dilb@peqqik.gl
elib@qeqqata.gl (Accepted in Outlook)

siko@qeqqata.gl (Accepted in Outlook)

seen@qeqqata.gl
Benedikte Dahl Nielsen (Declined in Outlook)

Claus Rasmussen (Accepted in Outlook)

Kirsten  Olesen
Jeremias Jeremiassen (Accepted in Outlook)

Louise Kristiansen
Hans  Jensen (Tentative in Outlook)

Dariusz  Sobczynski (Accepted in Outlook)

Johanne Svendsen
Lone Sørensen
'arpo@sermersooq.gl'
'bibi@sermersooq.gl'
'estp@sermersooq.gl'
'grni@sermersooq.gl'
'ivka@avannaata.gl'
'jatr@sermersooq.gl'
'kibr@qeqertalik.gl'
'lapo@sermersooq.gl'
'thml@sermersooq.gl'
'vich@sermersooq.gl'
anll@avannaata.gl
Maline Lyberth
Ivalu Karlsen Petersen
Sorlannguaq Mørch
Najannguaq O. Sandgreen
Kathrine Kanuthsen
Mads Andersen
Lillian Platou (Declined in Outlook)

Asta Rosing (Accepted in Outlook)

John Maahr Hansen
Nauja O. Knudsen
Karen D. Jensen (Accepted in Outlook)

Familie (Accepted in Outlook)

Malo Madsen (Accepted in Outlook)

Gynter Schneider

Notes

Deltagere: 
Anika fra Assiaaq. 
Evalu fra Ilussiat
%qeqqata : Elib og Siko, Asta Rosing - Men ringede og sagde at de fandt at udkastet er godt og 
programmet er godt og vi skal gå videre med at udvikle dem.
Mads Andersen, Kujalleq
Claus Rasmussen & John Måe, Social department, Nuuk Selvstyret. 
Dariusz, KU 
Jeremias og Hans, SE 
Malu 

Dagsorden: 
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Dagsorden: 
• Status på udvikling

o Handicaplovændring: Registreringsdel til støttepersoners arbejde
o Brevskabeloner (på vej)

• Ny funktionalitet:

• Udvidet sagsbehandlingsfunktion inkl. Historik

• Udvidede stamkort for hjælpeforanstaltninger

o Hvis man ikke er oprettet i handicapsystemet, hvad skal der så ske ? 

• Andet

• Drøftelse af mulige løsninger til generering af e-mail notifikation til sagsbehandler efter oprettelse af 
notat fra Sundhedsvæsenet og Pissassarfik

Vedr. samarbejdet med Pissassarfik, kan du nævne at den del hvor Pissassarfik havde ønske om at 
læse op på borgere inden et forløb er blevet skudt til en evt. fase to, da man er interesseret i at se 
hvordan løsningen med indskrivning til Winformatik i første omgang kommer til at fungere.

Dagsorden: 
• Status på udvikling

o Handicaplovændring: Registreringsdel til støttepersoners arbejde
o Brevskabeloner (på vej)

• Ny funktionalitet:

• Udvidet sagsbehandlingsfunktion inkl. Historik

• Udvidede stamkort for hjælpeforanstaltninger

o Hvis man ikke er oprettet i handicapsystemet, hvad skal der så ske ? 

• Andet

• Drøftelse af mulige løsninger til generering af e-mail notifikation til sagsbehandler efter oprettelse af 
notat fra Sundhedsvæsenet og Pissassarfik

Status
Der arbejdes på tre nye features:

• Udvidet sagsbehandlingsfunktion inkl. Historik
• Udvidede stamkort for hjælpeforanstaltninger

• Samt økonomidel (særskilt møde om dette senere i oktober)

Ny funktionalitet: Handicaplovændring: Registreringsdel til 
støttepersoners arbejde
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Opfølgningsdato ? er til støtteperson

Opfølning i forhold til støtteperson. Man skal følge op én gang om året. 

Efter 1 år skal der sendes en advarselsmail omkring manglende opfølgning på støtteperson. 

KU = del på voksen området (6,7 stykker)

Evt. indlæsning af excel regneark med støttepersoner. 
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”Speciale” som ord

Egenskaber  nyt felt 

Økonomi-info : Timeløn eller Månedsløn – opkobling til Økonomisystemet….   Geografisk opdeling. 
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Hvorledes anvendes en støttepersonskoordinator ? 

Koordinere og personalerelaterede for Støtteperson 

Støttepersonskoordinator tilknytter en støtteperson….  

Overbliksside til brug for 

Opdelt geografisk .----  

Slået sammen….  

Lokalitet…..  

Tilknyttes denne til en eller flere støttepersoner ? Hvad skal der vises af evt. oversigt ? 

Ja

Ny funktionalitet: Brevskabeloner (på vej)
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De sidste breve mangler at blive udviklet (30-32) og derefter udestår intern test af alle breve. 
Det forventes at det sættes i drift i løbet af November. 

(De endelige breve vedr. lovgivningen udkommer sidst på året iflg. seneste melding og derefter skal 
brevene checkes hurtigt igennem for eventuelle ændringer.  )
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brevene checkes hurtigt igennem for eventuelle ændringer.  )

Udvidet sagsbehandlingsfunktion inkl. Historik
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Er det koblet til social journal ark

Hvad skal der ellers være af felter som er relevante til en rådgivningssamtale?

Hvad er rådgivningshjælp? 

Forskellige typer af rådgivningshjælp?  

FELT: Uddannelsesrelateret, Arbejdsrelateret, Beskæftigelsesrelateret

Sortering: Hvor mange rådgivningssamtaler  ---- der er skal der være en oversigt over dette. Samme 
Hændelse evt. 

Udvidede stamkort for hjælpeforanstaltninger
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Hvilke personer har udredninger udfyldt ? 

! Udtalelser fra fagpersoner i fbn. Med udredning…..   --- skal kunne Bilag tilknytte direkte til 
Udredning
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Hvilke personer har handleplan udfyldt? 

> Funktionsskema kunne godt porteres også senere …..  

Gamle Handleplan skal gemmes… . 

Version af handleplaner …. Historik på forskellige handleplaner

Dokumentation for det der foregår .

! Skal kunne opdateres med historik

Funktionnedsættelse kan ændre sig …..

Udviklingsplan kan ændre sig…. 
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Udviklingsplan kan ændre sig…. 

Vigtigt hvad der gives hjælp til ? 

Hjemmehjælp fx kan være redigere…. 

Socialpædagogisk støtte

Pædogigsk støtte:

Ansætte en pårørende ….  

Kan også være støttepersoner…  

Boligindretning

Træning
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Drøftelse af mulige løsninger til generering af e-mail notifikation til 
sagsbehandler efter oprettelse af notat fra Sundhedsvæsenet og 
Pissassarfik
Hvis man ikke er oprettet i handicapsystemet, hvad skal der så ske ? 

Kunne man ligge det ind i Social…

Giver besked digitalt og så ringer 

! Ny person der skal oprettes besked i handicapsystemet (ANMODE OM AT FÅ OPRETTET) 

Andet

Næste møde sidst i Oktober omkring Økonomidelen.
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