
Mødedato: 28-03-2019 13:30
Placering: Kimik mødetelefon (+299) 342007 med koden 988812

Dagsorden: 

Opfølgning på forrige møde1.
IPIS Dataformat2.
PowerBI / Excel udtræksformat m.v.3.
Andet4.

Indledende møde omkring følgende:

I winformatik står der godt nok ”Statistik til IPIS” og det har tidligere været IPIS, som har 
indhentet og samlet opgørelserne fra kommunerne. IPIS var en enhed under 
Departementet, men eksisterer ikke længere. Det er i stedet departementet, der står for 
indhentning og videre analyse.

Ifølge bekendtgørelsen er kommunerne forpligtet til at levere opgørelser til 
Naalakkersuisut, de statistiske oplysninger omfatter ifølge bekendtgørelsen: alder, køn, 
bosted, diagnose, omfattelsestidspunkt, hjælpeforanstaltninger, bevillingstidspunkt og 
bevillingsvarighed.

Der står dog også, at Naalakkersuisut til enhver tid kan anmode om andre statistiske 
oplysninger end de i stk. 2 nævnte.

•        Alder

•        Køn

•        Bosted (forstået som hjemby/bygd)

o  Opgjort ensartet i alle kommunerne
o  Efter ICD10 koder
o  kun en diagnose pr. excelfelt, gerne flere felter

•        Diagnose 

•        Omfattelsestidspunkt

o  inkl. Døgninstitutiontilbud 
o  opgjort ensartet i alle kommunerne, gerne med afsæt i bekendtgørelsens 

§’er
o  kun en hjælpeforanstaltning pr. excelfelt, gerne flere felter

•        Hjælpeforanstaltninger 

•        Bevillingstidspunkt

•        Bevillingsvarighed

De oplysninger som vi (Departementet) ønsker er de anført i bekendtgørelsen:

•        Cpr. Nr.

Foruden dette vil vi (Departementet) gerne have:

•        En evt. sekundær diagnose

•        Boligtype: Eget hjem, institution, boenhed

Flere af kommunerne har ved tidligere opgørelser også sendt:

Udfordringen har i højere grad været, at registreringerne omkring 
hjælpeforanstaltninger og diagnoser har varieret både internt i kommunerne og mellem 
kommunerne.

Materiale til IPIS dataformat:

Materiale til PowerBI:

Invitationsteksten
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Kristian Reesen Skouboe (Mødearrangør)

'daso@kujalleq.gl'
'frkr@kujalleq.gl'
'hanj@sermersooq.gl'
'jej@sermersooq.gl'
'jos@avannaata.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'
'sust@stat.gl'
sros@sermersooq.gl
gbhe@qeqertalik.gl (Accepteret i Outlook)

kibr@qeqertalik.gl
esim@qeqertalik.gl
rumi@kujalleq.gl (Accepteret i Outlook)

jois@kujalleq.gl
hakl@kujalleq.gl
cevs@sermersooq.gl (Accepteret i Outlook)

rmb@qeqertalik.gl (KQ) (Accepteret i Outlook)

Kirsten Olesen (Foreløbig i Outlook)

Vivi Christiansen (Accepteret i Outlook)

Jeremias Jeremiassen (Accepteret i Outlook)

Louise Kristiansen (Afvist i Outlook)

Hans Jensen (Accepteret i Outlook)

Sune Steenskjold (Afvist i Outlook)

Dariusz Sobczynski (Accepteret i Outlook)

Johanne Svendsen (Accepteret i Outlook)

Lone Sørensen (Departementet) (Accepteret i Outlook)

'arpo@sermersooq.gl'
'bibi@sermersooq.gl'
'estp@sermersooq.gl'
'grni@sermersooq.gl'
'ivka@avannaata.gl'
'jatr@sermersooq.gl'
'kibr@qeqertalik.gl'
'kisb@kanukoka.gl'
'lapo@sermersooq.gl'
'thml@sermersooq.gl'
'vich@sermersooq.gl'
anll@avannaata.gl (Accepteret i Outlook)

Maline Lyberth (Accepteret i Outlook)

Ivalu Karlsen Petersen (AK) (Accepteret i Outlook)

Sorlannguaq Mørch (Afvist i Outlook)

Frederikke fra Nanortalik (KU)
Gerda Heilmann (KQ)

Deltagere

Mødenotater

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet:

Pr 1. marts
Knapperne IPIS kvartal og årlig på side 926 er ikke længere relevante.

IPIS Kvartal og årlig statistik:

I stedet skal knap for handicap statistik laves om til en "Afrapportering til Departementet for 
Sociale Anliggender og Justitsområdet".
Det ønskes at diagnose er en diagnose pr. excelfelt, gerne flere felter. Lige nu er primære og 
sekundære diagnoser samlet i to kolonner. Det skal laves om.
Med CPR
Boligtype

Handicap statistik knap:

Inkl. Døgninstitutionstilbud
opgjort ensartet i alle kommunerne, gerne med afsæt i bekendtgørelsens §’er
Kun en hjælpeforanstaltning pr. excelfelt
Bevillingstidspunkt skal tilføjes - starttidspunkt for bevillinger
Med CPR
Rosa Marie  - side 926 - ændre fra ipis knapper til afrapportering
Gerda - side - side 926 - får en fejl når der trykker på den

Handicap hjælpeforanstaltningsstatistik:
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Hver kommune skal bruge ICD-10/SKS koder-

Diagnoser: 

Registrering har varieret internt i kommunerne og mellem kommunerne. Skal gøres bedre. Alle 
forsøger at bruge systemet. 

omkring kvantificering af eksempelvis antal støttetimer, antal bevillinger og omkostning pr. 
bevilling også vil være relevant at få med i ovenstående udtræk, hvis det er muligt.
Det er muligt, at Departementet ikke på nuværende tidspunkt vil foretage samlede opgørelser 
om dette, men på sigt, kan det blive relevant.

Omkring kvantificering:

PowerBI:
PowerBI eksempler blev fremlagt, som muligt værktøj til at skabe bedre økonomisk overblik og 
anvende som ledelsesinformation.

Der er givet eksempler på hvordan det kunne se ud, hvis der ønskes andre visninger, så gerne en 
beskrivelse eller eksempel på dette.

Rulle ned på alle niveauer

@Rosa Marie kursus på Winformatik, og gerne være pilottest. 

Bredt produkt - som er ens for alle 5 kommuner-

Kommunespecifikt - hvis det faktisk er interessant med cpr nummer og kigge dybere-

Der er to produkter:

@Gerda: Synes at begge kunne være interessante og gode ideer. 

@Lone: kommunalt god mening, og landsdækkende overordnet. 

f.eks. Ledighedsark, hvor alle cpr numre er med, over 36 måneder.

Der findes en offline version, som man så f.eks. kunne hente ned fra handicapsystemet. (Bredt 
produkt). (Skyggedrev)
Ved kommunespecifikt er det en online version. 

Næste møde afholdes når udkast til side 926 er klar
Pilot-testere ønskes.
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