
Søgning Diagnose m.v.

Spørgsmål til statistik og side 920A

Fremmødte: Johanne, Niels, Cecilia QA, Dariusz KU, Mette, Kirsten Olesen IPIS, 

Udkast til dagsorden:
- Status fase 6  

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

• Ønsker fra sidste møde

• Kontoplan
• IPIS Statistik

- side 921A og 922A udvides med kontomønstre registrering
- side 928E udvides med institutionsvisning
- Side 920B (bilagshåndtering) – regler for tilknytning af bilag

• Nye ønsker der indarbejdes i fase 6

- Andet

Opgaverne fra Grønlands Repræsentation i Danmark er blevet hjemtaget til Grønland. Opgaverne bliver 
varetaget i Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen.

QE  kontaktpersoner? Måske Bertha Dalager…  beda,,   Løvstrøm   ….  beal…
KU?

110816 Møde faggruppe
11. august 2016 09:40
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Data angivet på side 920D

Ændringer på vej til generering af breve og side 920B
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Side 920D – redigering af slutdato

Social Journal Ark afkobling
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QA har ik hørt fra nogen vedr. SBSys afkobling. 

Bedre fejlbeskeder ved beregning

Ny side 928CA på vej med fejlbeskeder for hver person med handicap

Økonomidelen
Side 921 og 922 – Kontonummer felter implementeret – derefter følger ”afledt kontonr.” implementering (se support 
siden)
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Art numre… -

Kontomønstre:
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Ekstra udvidelser:
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Kirsten, afdelingschef i Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen. 
Vi er i en periode med organisatoriske og personalemæssige ændringer.

- Opgaverne fra Grønlands Repræsentation i Danmark skal hjemtages.
- IPIS fusionerer med Det landsdækkende handicapcenter, som er ved at blive bygget i Sisimiut. 
Etablering af det nye center med IPIS' fusionering er igangsat, som betyder mindre aktivitet i IPIS-regi.
I slutningen af 2016 vil det personale, som har sagt ja til at være del af Det landsdækkende handicapcenter, flytte til 
Sisimiut.
Kommunerne vil blive løbende orienteret om det.

Mette fra IPIS overgår til Departementet pr. 1. september, og vil stadig være en del af denne faglige gruppe.  
Emil i Økonomiafdelingen i Departementet vil være udførende ift. udtræk af statistik fra Winformatik. 

handicapsystem side 8




