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Første oplæg til Uddannelsesønsker samt udviklingsmæssige niveau 

   handicapsystem Page 2    

mailto:'mark@sermersooq.gl
mailto:'mian@qeqqata.gl
mailto:'numo@qeqqata.gl
mailto:'soba@sermersooq.gl
mailto:'loso@nanoq.gl
mailto:sros@sermersooq.gl
mailto:gbhe@qeqertalik.gl
mailto:kibr@qeqertalik.gl
mailto:esim@qeqertalik.gl
mailto:rumi@kujalleq.gl
mailto:jois@kujalleq.gl
mailto:hakl@kujalleq.gl
mailto:cevs@sermersooq.gl
mailto:rmb@qeqertalik.gl
mailto:sukc@sermersooq.gl
mailto:vich@sermersooq.gl
mailto:kisb@nanoq.gl
mailto:kilh@nanoq.gl
mailto:frin@qeqqata.gl
mailto:mrje@qeqqata.gl
mailto:nmsk@nanoq.gl
mailto:kiny@nanoq.gl
mailto:dilb@peqqik.gl
mailto:elib@qeqqata.gl
mailto:siko@qeqqata.gl
mailto:seen@qeqqata.gl
mailto:bdah@nanoq.gl
mailto:clra@nanoq.gl
mailto:gsch@kimik-it.gl


Første oplæg til Uddannelsesønsker samt udviklingsmæssige niveau 
samt Funktionsevne (ICF)

Mulighed for at registrere uddannelsesønsker/uddannelsesplan/beskæftigelseo

For at registrere personen med handicap's egne synspunktero

Udviklingsmæssige niveauo

Handicaplovændring: Uddannelsesønsker samt udviklingsmæssige niveau•

Funktionsevneo

implementation af ICF kodero

samt registreringer af disseo

overblik over disse m.v.o

Handicaplovændring: Funktionsevne (ICF)•

Dagsorden

Mulighed for påmindelser omkring løbende opfølgningero

Dynamisk opfølgning pr. person med handicapo

Overblik over opfølgningero

Samt registrering af disse.o

Handicaplovændring: Løbende opfølgning•

Andet•

•

Uddannelsesønsker samt udviklingsmæssige niveau

Mulighed for at registrere uddannelsesønsker/uddannelsesplan/beskæftigelseo

For at registrere personen med handicap's egne synspunktero

Udviklingsmæssige niveauo

Lovgivning

Mulighed for at registrere uddannelsesønsker/uddannelsesplan/beskæftigelse 
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Uddannelses i handicapsystemet er en god ide

Skærmbilledet vil være godt for nogen gange er det ikke nok med det papir man skal 

udfylde, det vil være meget godt hvis man kan komme ind på skærmen hvor der også er et 

billede. Findes der en liste over uddannelser der er egnet til handicap, er alle muligheder 

åbne? Det er stadig så nyt med uddannelser for handicappede. De har mange ønsker, men 

det er på meget lavt niveau når der kommer til at udfylde papirer. Har i eksempler på 

papirer man udfylder til uddannelser. Vedkommende tror at de kan meget, men det kan 

være svært at finde det rigtige niveau den pågældende er på. Man kunne lave en liste over 

relevante uddannelser. 

▪

Benedikte: Hjælpemidler er opdelt i to, nogle der er påkrævet for at persoenen skal 

udføre uddannelses, er det uddannelsesinstitutionen ansvarlig for dette. 

Hjælpemidler for personens hverdag skal kommunen varetage. 

•

Er der andet der er relevant at registrere, ja hjælpemidler. ▪

Dz: Hjælpemidler sætter man under udregning og handleplan▪

Der kunne laves en liste over ønsker som der kunne laves en rapport på.▪

En liste kunne evt. måske hentes fra departement for skoler▪

Mulighed for at registrere uddannelsesønsker/uddannelsesplan/beskæftigelseo

Beskæftigelse, ligger dette ikke i Majoriaq? Det kan undersøges om hvis en borger er i et 

jobforløb, så overføres denne information til Winformatik Handicap fra IT-Reg. Derudover kan 

ledige jobs fra IT-Reg der er relevant for en handicappet vises i Winformatik Handicapmodulet.

o

Tanken er at man skal kunne indgå i de skolerelationer man ønsker, men der kan være 

problematikker i at have ressourcer nok

o
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John: Hjælpemidler sammen med Uddannelsen

SocialStyrelsen: To vigtige forskelle: Påkrævet hjælpemidler. Samt hvad kræves fra den 
enkelte. 

KU :  Statistik for Uddannelse, og bruge det i Handleplan lyder godt. Et felt hvor kan man 
registrere uddannelse er en god ide. 

Socialstyrelsen: Skal kunne gå på de uddannelser man ønsker, men nogen steder kan det ikke 
lade sig gøre. Det er dog frit valg for personer med handicappede. 
Konkrete skoletilbud :  Liste over disse må kommunerne meget gerne fremsende. 
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Job forløb --- i majoriaq it system - hente information fra det ….  Så lave en integration til det. 
IT-reg. Kan evt. også bruges/integreres 

For at registrere personen med handicap's egne synspunkter

Man vil evt. kunne optage det for personer der ikke selv kan skrive▪

• GSCHs egen ide: Dette kunne også være relevant at få med i en webapp

Støttepersonen kunne også hjælpe med at indtaste dette▪

For at registrere personen med handicap's egne synspunktero
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• GSCHs egen ide: Dette kunne også være relevant at få med i en webapp

Udviklingsmæssige niveau

Hvorledes skulle dette registreres ? 

Materiale på dette

KU: Kan måske få et tal ud af de udviklingsplaner der findes…   --- Funktionsniveau ICF ---

Sundhedsvæsenet bistår med at vurdere man 

Når man er over 18 år, skal fremgå 

------------------

Der efterspørges mere materiale ▪

Kommunerne vil tænke over dette. 

Handicaplovændring: Funktionsevne (ICF)

Funktionsevneo

▪ Dz: Her bør man nok snakke med Sundhedsvæsenet
▪ Benedikte: Jeg troede at man skulle lave en vurdering om hvorvidt en person skal under 

værgemål eller ej, hvis en person over 18 år ikke kan varetage sig selv. Det er også ift. Hvilke 
uddannelsesniveau man kan varetage.

▪ Funktionsniveau og ICF skal hænge sammen i Winformatik, og kan afkrydses
▪ Man kunne få vist et skema som man kan udfylde i Winformatik, der er et eksempel på side 9

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/socialmedicin/funktionsevne/funktions
evne-vurdering-og-icf/
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Implementation af ICF koder kunne være en god ide men kan være omfattende. o

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

▪ Her skal forskellige specialister vurdere personen med handicap. Det kan man ligge ind i 
handicapsystemet. 

▪ GSCH ide: Til dette kan man anvende en indtastningsside for de personer der ikke dagligt har 
adgang til Winformatik

▪ Materialet er blot noget KRS har fundet, har kommunerne et skema? Nej, men man kan nok 
godt henvende sig 

▪ Man kunne også starte med noget mere simpelt, hvor man kunne nøjes med udtalelser fra 
forskellige eksperter.

▪ Kirsten, Sundhed: Syntes at man skal forhøre sig ved Ditte ved Sundhedsvæsenet. Ift. 
Sygeplejersker eller psykologer ved man ikke om dette anvendes. Det er et meget kompliceret 
system, det er rigtig godt hvis det fungerer og hvis man ved hvad det drejer sig om. Har man 
tid til at udfylde alle disse ting?

▪

○ Det er også vigtigt inddrage/invitere de kommunale fysioterpeatuer og ergoteapeatuer 
til dette møde.

○ Det er vigtigt sammen med sagsbehandlerne at vurdere hvad behovet er, og om det kan 
gøres operationalt i dagligdagen.

Indkald Ditte til møde ift. At høre om de anvender den. Kirsten vil også gerne deltage.

▪ Når sagsbehandleren sidder med borgerne og skal udfylde en masse papirer er det ofte en 
hindring - hvorfor er der så meget papirer? Hvad skal der til for? Det er ikke forståeligt.

▪ Det kunne også være relevant at synkronisere det med det danske ICF system, nogle borgere 
kommer til dk for udredning og denne information kan komme videre til gl. 

Proceduren:

iflg. https://www.marselisborgcentret.dk/siteassets/viden-om-rehabilitering/pdf---

publikationer/icf_og_icf-cy_-_en_dansk_vejledning_til_brug_i_praksis-1.pdf 

Funktionsevnebeskrivelse med ICF som referenceramme1.
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Handleplan med anvendelse af ICF som referenceramme2.
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Funktionsevnevurdering med ICF som klassifikation3.
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Handleplan ved anvendelse af ICF som klassifikation4.
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Kirsten Nystrup:  ved ikke om man bruger systemet. Forhøre hos Ditte i Fysioterpaien. 

Langsdækkende på.

Sygeplejerske : 

tage et møde med dem omkring dette sammen med Kirsten…  

ICF er godt når det fungerer.  Hvis folk ved hvad det drejer sig om.  

Det er nødvendigt for en ordentlige funktionsevne vurdering, arbejde, evne. Det kan bruges på 
mange måder.  

Vurdering af hjælpemidler man skal have. 

Kommunalt regi og fremskridt ….  ICF ….  

Første hindring er hvis der er for mange papirer , og for mange krydser …. 

For meget papirarbejde er der omkring det..  
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For meget papirarbejde er der omkring det..  

opstartsperiode og implementeringsperiode vil der altid være når der kommer et nyt system.….… 

Vil være godt hvis det kunne komme op at køre. 

Asta: Det er vigtigt at sagsbehandleren forstår hvordan det bruges og det giver mening og er 

simpelt. 

KU: Evt. synkronisere med det danske ICF -  

Kirsten: nødt til at have papirer i starten. Svært at få det hele med i det. 

Stort system - ICF …  

Brugergrænseflade til at understøtte registreringer af ovenstående
https://www.sundhed.dk/content/cms/58/52258_icfvejl1.pdf

o

Yderligere: 
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Handicaplovændring: Løbende opfølgning

Mulighed for påmindelser omkring løbende opfølgningero
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Hvorledes skulle en påmindelse ske ? Pr. E-mail eller Browser notifikationer ? 

▪ Løbende opfølgninger, man kan få en e-mail. Man kan få en notifikation. 

▪ Benedikte: Der sker ofte skift af rådgivere, så vil det være en fordel hvis en mail sendes til 

en fællesmail. 

▪ Opfølgningsredskab for ledere til internt brug, man kan få et overblik og med en sådan 

side kan man sikre at man ser alt og ikke overser nogen. 

▪

• GSCH forslag: Det kunne være relevant at se alle opfølgninger for hele afdelingen og 

fx filtrere pr. sagsbehandler

Hans: Hvis du har mange sager, så giver det mening

▪

Påmindelsessystem - skift af rådgiver …  

skal kunne håndteres. 

En overblik side som måske skal hedde en tilsynsside. 

Ledelsestilsyn --- medarbejdere følger op på deres påmindelser. 
Opfølgningsredskab. Intern redskab.  

(KU: Bekendtgørelse omkring tilsyns
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn .…  to gange årligt….  (det er noget helt andet)   ) 

SE: Hvis mange sager, så giver det meningen. . . 

Andet

Findes der materiale til Registrering af Støttetimer for Støttepersoner (Excel regneark eller 
lignende)? 

➢
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lignende)? 

• Dz har fremsendt noget. Det er kopieret fra hjemmehjælps området. 

• Registrere støttepersonen hvad de har lavet? Det kunne være en rigtig god ide hvis 

støttepersonen kan registrere tid også for hjemmehjælperen i kommunalt regi. 

Vurderingsrapporter kunne også indskrives på en side. Det kunne være rigtig godt at udvikle det.

Er det muligt at bruge Microsoft Teams til disse faggruppemøder ? ➢

Grønlandsk sprog på materiale der bliver fremsendt ? ➢

• Materialet kunne oversættes, er der interesse for det?

Idekatalog :  Oktober - indtastningside ➢

Sundhedsvæsenet indtaster oplysningerne på en side - i Winformatik - orientere på mail til 
sagsbehandleren. Udvikling i løbet af november. 
Det sendes frem og tilbage imellem systemer: Overlevering via sikre systemer…  kommune 
logger ind på en side og kan sende data ind til Kommunens system. 

➢ GSCH spørgsmål: Har en fysioterapeatut eller ergoterapeaut adgang til Winformatik i dag?
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