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Handicap fase 5 
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Denne fase består af flere overordnede udvidelser i handicapsystemet – disse har været ønsker i længere tid 
og været nedprioriteret længe grundet andre opgaver, men de er stadig vigtige for dem der arbejder i social 
området (Handicapområdet).  

Det eksisterende handicap system skal derfor udvides til at supportere de danske regler (som har relevans til 
Grønland) mht. Handicap området. Grunden til dette skyldes at enkelte grønlandske borgere med handicap 
bliver sendt til Danmark for at blive behandlet. Det omvendte kan også forekomme, men sker sjældent. 
Dermed skal systemet kunne håndtere lovgivningen inden for det danske område – og eksempelvis felter og 
regler skal også implementeres på de sider hvor det er nødvendigt at have disse pga. danske regler m.v. 

Den anden udvidelse gælder økonomidelen i systemet, som udbygges til at kunne danne de regneark som 
Grønlands Repræsentation tidligere har dannet manuelt. Det er f.eks. et regneark over institutionstyper, 
hjælpeforanstaltninger osv. fordelt fx pr. måned eller uge og fordelt pr. person med handicap.  

Tredje del er forbedringer af handicapsystemet generelt som kommer fra en tidligere rapport fra Epinion. 
Dette vedrører f.eks. bedre indtastning af data, flere felter til bedre registrering. 

Den sidste del vedrører afklaring af reglerne for flytning af data mellem kommunerne i forbindelse med 
overdragelse af klienter, samt implementering af de muligheder som reglerne tillader. 

Forslagssti ller:  

• Epinion Christian Sloth, Stine Hansen, Grønlands Repræsentation, Naja Rosing IPIS, Johanne Svendsen, 
Dariusz Sobczynski, Regine Benjaminsen, Kristoffer Lindberg, Kirsten Bødker, Else Marie Larsen, Hans 
Jensen, Jeremias Jeremiassen (Maj 2013) 

Gevinster/Effekt: 

• Forbedringer af eksisterende handicap system samt udvidelse 
• Håndtering af danske personer med handicap,  
• Fastlæggelse/styring af økonomi på handicapområdet 
• Klarlægning af deling af handicap data imellem kommuner 

Omfang/Forventet indsats: 

• 1/3 udvikler plus juniorprogrammører i 6-8 sprint,  
• 4-6 mandeugers test- og dokumentationsressource 

Projektorganisation/Faggruppe: 

• Endnu ikke udpeget 

Status: 

• Klar til kommunernes prioritering/iværksættelse 

 


