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Dagsorden 
 

• Status siden sidst 

• Oplæg om frister for støtteanmodninger 

• Boligtyper gennemgang 

• Vurdering af ideer fra idekatalog 
 

Deltagere 
 

• Kommune Kujalleq 
o Dariusz Sobczynski 

• Qeqqata Kommunia 
o Elisabeth Banemann 
o Sikkersoq Olsen 

• Kommune Qeqertalik  
o Gerda Broberg Heildahl 
o Rosa Marie Brandt 
o Najannguaq O. Sandgreen 
o Susan Filemonsen 

• Pissassarfik, Det Landsdækkende Handicapcenter 
o Nûno Motzfeldt-Skovgaard 

• Sundhedsvæsnet  
o Ditte Lynge Balle 

• Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (og IPIS) 
o Lone Sørensen 

• KIMIK iT 
o Kristian Reesen Skouboe 
o Gynter Schneider 

 
 

Referat 
 

• Status siden sidst 
o Kommunerne er velkomne til at kontakte Kristian Reesen Skouboe krs@kimik-it.gl  eller 

support@kimik-it.gl  hvis der er spørgsmål til brugen af handicapmodulet. 
 

• Oplæg om frister for støtteanmodninger 
o Oplægget der var udsendt pr. mail inden faggruppemødet blev gennemgået. 
o Tanken er at man digitalt kan styre fristerne og følge op på dem 
o Det har ikke været muligt at finde fristerne som skulle være oplyst på kommunernes 

hjemmesider, og der opfordres til at kommunerne spørger til det i deres bagland for at 
fristerne kan blive defineret til opsætningen af frister i Handicapmodulet.  
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o Da det ikke har været muligt at finde frister fra kommunerne, har KIMIK iT fundet 
eksempler frister fra Danmark som overordnet blev gennemgået 

o Målet med oplægget er at systemet kan holde styr på fristerne, som kræver at fristerne 
bliver defineret og vedligeholdt i systemet hvis de skulle ændre sig over tid. 

o Det vil være muligt at få et overblik over de personer der har søgt om støtte med en 
angivelse af hvor lang tid der er tilbage af den definerede frist og om fristen er overskredet 
for behandlingen af spørgsmål om støtte. 

o Hvis fristen er udløbet, er det muligt at få tilsendt en e-mail med en påmindelse på dansk 
og grønlandsk som der var enighed om at indføre. 

o Der er tilslutning til at oplægget skal implementeres, og håbet er at der bliver udført test af 
de nye funktioner i slutningen af april og implementeret i løbet af maj. 

o Følgende personer meldte sig som testere til den nye funktionalitet: 
▪ Qeqqata Kommunia 

• Elisabeth Banemann 
• Sikkersoq Olsen 

▪ Kommune Qeqertalik  
• Gerda Broberg Heildahl 

 

• Boligtyper gennemgang 
o Punktet blev udskudt til næste faggruppemøde. 

 

• Vurdering af ideer fra idekatalog  
o Under de seneste faggruppemøder er der fremkommet nye ideer til hvordan 

sagsbehandlingen af handicappede borgere kan udføres hurtigere og mere effektivt med 
tidstro data som er blevet beskrevet i idekataloget.  

o De tre ideer omhandler: 
▪ Udveksling af diagnoseinformation fra Sundhedsvæsnet til Winformatik 
▪ Genoptræningsinformationer indskrives i Winformatik af Sundhedsvæsnet 
▪ Dataudveksling til forløb ved Pissassarfik - Det Landsdækkende Handicapcenter 

o Der var tilslutning til de tre ideer skulle tages med videre til de kommunale 
beslutningstagere som sidder i Project Owner gruppen i Det Fælleskommunale IT-
samarbejde. 

▪ Opdatering fra den 03.04.2020: De tre ideer blev drøftet af de kommunale 
beslutningstagere i Det Fælleskommunale IT-samarbejde den 3. april hvor der var 
tilslutning til at KIMIK iT skulle komme med et oplæg til en foranalyse til hver ide. 

o Det blev nævnt at det generelt er en god ide at digitalisere så meget så muligt og at kunne 
kommunikere med eksterne og interne parter via Winformatik så alt information ligger et 
samlet sted. 

o Det er vigtigt at der indhentes samtykke fra borgeren ved deling af dennes informationer 
som helst skal ske digitalt. 
 

• Evt. 
o Hvis systemet kan tillade at man overflytter hjælpeforanstaltninger fra et år til det næste 

år vil det spare en helt masse tid, og fx også til hjælpeforanstaltninger i Danmark. 
 


