
Mødedeltagere:
Anne fra SE
Jeremias, Hans, Vivi fra SE 
Emil fra Dep. For Familie mv.
Niels, Johanne Svend, Kesia fra Qaa
Dariusz fra KU

Dagsorden:

• Indlæsning af takster fra cirkulære

- SKS/ICD-kode + bedre søgning
- Danske hjælpeforanstaltninger

- Udvidelse af side 920D – Institutioner søgning 
- side 921A og 922A udvidet med kontomønstre registrering
- Side 920B (bilagshåndtering) – regler for tilknytning af bilag

• Nyt i systemet

- KU indlæst.
- QA indlæst.
- SE+QE også indlæst.
Kommuner bedes kontrollere at kontomønstre er korrekte på side 921 og 922. Samt at angivelse af 
kontonummer på side 920D for personer med handicap er korrekt.

• Kontomønster status

- Status fase 6 m.v.

• Mette Mee Storm Sonn “ Derudover vil jeg drøfte mulighederne om at tilføje en feature i handicapsystemet, hvor 
der er obligatorisk for den pågældende sagsbehandler at indsætte hvilken paragraf, der bliver anvendt. ”   
Christian Fra SE, Dariusz fra KU, ? Fra QA, Emil fra Dep. Familie mødes for at finde ud af paragrafferne
KRS planlægger til senere fase udvidelse af paragraf registreringen. Samt opdatering af paragraffer.

• IPIS m.v.
Emil fra Familie Depart. udtrækker data for IPIS (Statistik). Emil tager udgangspunkt I hvad der ligger I Winformatik 
og prøver at få tilpasset det som de andre gør uden Winformatik.  
Formatet er ok. 
Men prb. er hvor Opdateret data er / kvaliteten af data.
Hjælpeforanstaltninger, Boenhed - må gerne kobles sammen. Emil sender eksempler på dette. 

Økonomidelen skal også med - men denne arbejdes der jo på pt. 

• Andre ønsker
Kobling imellem regnskab og handicapsystemet ønskes.
Lønninger kan være meget forskellige… så det er skal være ud fra sagsbehandlernes behov bl.a. iflg. Dariusz.
Kvaliteten af data skal forbedres.  Flere skal kende til systemet. Iflg. Dariusz også svært. 

• Udtræk af handicap data - byvis - antal handicappede - skal være med dato og side numre, der bliver fremsendt 
eksempel på dette ønske fra Johanne QA. 

- Andet 

- Anbringelse I DK - ønskes takster - evt. fra Handicapcenter af Dariusz KU
- Emil siger at hver person er prissat for sig. Så kan blive svært. 
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- Emil siger at hver person er prissat for sig. Så kan blive svært. 
- Emil spørger om hvordan forhandling går og evt. omkring der findes nogen standardtakster for DK.

- Åbner op i August eller December 2017. 
Handicapcenter

- Opsplitning af kommune (Kontomønster m.v.) skal der også arbejdes på senere. 
Andet

Bilag

Side 920B – Brevgenerering

   handicapsystem side 2    



   handicapsystem side 3    



Side 920 - Økonomi
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Side 920 - Økonomi
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Side 921 (og 922) – Opsætning
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http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-
dokumenter/soc/Handicap/oekonomidel/Default.aspx
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http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-dokumenter/soc/Handicap/oekonomidel/Default.aspx
http://support.kimik-it.gl/winfosupport/Udvikling/Design-dokumenter/soc/Handicap/oekonomidel/Default.aspx
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