
Mødedato: 27-09-2018 13:30
Placering: Kimik mødetelefon (+299) 342007 med koden 434133
Link til Outlook-element: klik her

Hej Alle, 

I indkaldes hermed til orienteringsmøde om nye faciliteter i Handicap-systemet i Winformatik. 

Udkast til dagsorden:

• Kort gennemgang af paragraf udvidelser
Side 929+ (Paragraf administration)-
Side 921+ (Hjælpeforanstaltninger)-
Side 920+ (Tilknytning af hjælpeforanstaltninger)-
Side 928+ og 926+ (Kontrolsider og statistik)-
• Automatiske bevillingsskrivelser spørgsmål
Udvidelse af side 920A igang-
Udkast til ny side til indtastning af bevillingsskrivelser-
• Evt. ”ommøbleringer” af side 923 eller 924 
Eller ny side til dagtilbud?-

Materiale udsendes senere. 

Invitationsteksten

Kristian Reesen Skouboe (Mødearrangør)
'daso@kujalleq.gl'
'erse@kujalleq.gl'
'frkr@kujalleq.gl'
'hanj@sermersooq.gl'
'jej@sermersooq.gl'
'jos@avannaata.gl'
'jos@qeqertalik.gl'
'kabe@kujalleq.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'
'otma@kujalleq.gl'
'soba@sermersooq.gl'
'loso@nanoq.gl'
'sust@stat.gl'
sukc@sermersooq.gl (Accepteret i Outlook)  Susanne Kærulff
sros@sermersooq.gl
gbhe@qeqertalik.gl
kibr@qeqertalik.gl
nokn@kujalleq.gl
Kirsten Olesen (Foreløbig i Outlook)
Vivi Christiansen (Afvist i Outlook)
Jeremias Jeremiassen (Accepteret i Outlook)
Louise Kristiansen (Accepteret i Outlook)
Hans Jensen (Accepteret i Outlook)
Sune Steenskjold (Accepteret i Outlook)
Dariusz Sobczynski (Accepteret i Outlook)
Johanne Svendsen (Accepteret i Outlook)
Lone Sørensen (Afvist i Outlook)
Marcus
Gerda Heilmann 
Runa KU
Frederikke
'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'
'sufr@kujalleq.gl'
'thml@sermersooq.gl'
'vich@sermersooq.gl'
anll@avannaata.gl

Deltagere

Noter

Paragraf udvidelser:
På side 929 er der nu i alle kommuner indlæst paragraffer:

270918 Møde
27. september 2018 12:13

   handicapsystem side 1    



Selvstyret bekendtgørelse og landstingsforordning.

920D

927

   handicapsystem side 2    



928
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Datakvalitet mht. diagnoser spørges der til fra grønlands statistik
------------------------------------------
Opdatering diagnose koder i kommunerne. 

929

Automatiske bevillingsskrivelser udvikling

Liste over paragraffer
Så kan disse tekster sættes på de automatiske bevillingsskrivelse.
Tre inden for handicapområdet og et fra børneområdet.

Handicappede i grønland - kun grønlandske paragraffer
Handicappede i danmark - den gruppe er både omfattet af grønlandske, bekendtgørelse, og danske paragraffer --- 647
hvor præcise det skal være?
Besøgsrejse i dk - bruges 646 - hvor handicappet har adgang til at besøge gl selvom de er i behandling i dk

Danske hjælpeforanstaltninger.

Johanne spørger hvor er 647 - Dariusz siger det findes på social lovgivning side
På Tilbudsportalen kan findes priser i DK for behandlinger m.v.

Udvidelse på side 920A

Udkast til ny side 920VA på vej
6 uger på klagevejledning
Kontaktoplysninger
Telefonnummer og email 
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Ommøblering af side eller ny side til dagtilbud?

Børneinstitutioner
Handicapinstitutioner
Alm. Dagtilbud skal muligvis laves også. Kommunerne tænker over hvordan.

Prisme ERP 
-- økonomi integration (budget m.v.) kan laves senere.

Må ikke bruge CPR nummer.-
Gerda: Kontaktperson billedet

Gennemgå paragraflisten på side 929. Evt. fremsend manglende paragraffer til krs. 1.
Gennemgå personer med handicap på side 920 og deres hjælpeforanstaltninger. Tilkobl paragraffer via side 920D 
til hjælpeforanstaltninger for hver person med handicap.

2.

Opdater diagnoser for alle personer med handicap. Sørg for at fjerne gamle H-koder og koble de nye SKS/ICD-
koder på.

3.

Overvej hvordan dagtilbud skal laves/bruges.4.
Overvej hvor præcis paragrafregistreringen skal være på side 929 (hvor meget af de danske paragraffer og 
hjælpeforanstaltninger skal registreres).

5.

Opgaver til kommunerne:
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