
Mødedato: 17-10-2019 13:00
Placering: Kimik mødetelefon (+299) 342007 med koden 420308
Invitationsteksten

Hej Alle. 

Dagsorden: 

Opfølgning på forrige møde1.
Sider til udtræk af handicap data: sider til hjælpeforanstaltningsudtræk og handicap 
diagnose udtrækssider 

2.

PowerBI rapport3.
Andet4.

Indledende møde omkring status på følgende:

Deltagere
Navn Deltagelse Svar
Kirsten Olesen Valgfri deltager Afslået
Vivi Christiansen Valgfri deltager Ingen
Jeremias Jeremiassen Valgfri deltager Afslået
Louise Kristiansen Valgfri deltager Ingen
Hans Jensen Valgfri deltager Accepteret
Sune Steenskjold Valgfri deltager Accepteret
Dariusz Sobczynski Valgfri deltager Accepteret
Johanne Svendsen Valgfri deltager Ingen
Lone Sørensen Valgfri deltager Accepteret
'arpo@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'bibi@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'estp@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'grni@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'ivka@avannaata.gl' Valgfri deltager Ingen
'jatr@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'kibr@qeqertalik.gl' Valgfri deltager Ingen
'kisb@kanukoka.gl' Valgfri deltager Ingen
'lapo@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'thml@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
'vich@sermersooq.gl' Valgfri deltager Ingen
anll@avannaata.gl Valgfri deltager Ingen
Sorlannguaq Mørch Valgfri deltager Ingen
Signe Haugaard Christensen Valgfri deltager Accepteret
Kista Lynge Høegh Valgfri deltager Afslået
'daso@kujalleq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'frkr@kujalleq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'hanj@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'jej@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'jos@qeqertalik.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'kera@qeqertalik.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'keth@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'kiol@nanoq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'louk@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'mall@kujalleq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'mark@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'mian@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'numo@qeqqata.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'soba@sermersooq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'loso@nanoq.gl' Obligatorisk deltager Ingen
'sust@stat.gl' Obligatorisk deltager Accepteret
sros@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Ingen
gbhe@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Accepteret
kibr@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Ingen
esim@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Ingen
rumi@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
jois@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
hakl@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
cevs@sermersooq.gl Obligatorisk deltager Ingen
rmb@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Accepteret
frk@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
mall@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
kapo@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
naja@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
maan@kujalleq.gl Obligatorisk deltager Ingen
ivka@avannaata.gl Obligatorisk deltager Accepteret
kage@avannaata.gl Obligatorisk deltager Ingen
alyb@avannaata.gl Obligatorisk deltager Accepteret
familie@avannaata.gl Obligatorisk deltager Ingen
njer@avannaata.gl Obligatorisk deltager Foreløbig
Gynter Schneider Obligatorisk deltager Accepteret
Hans Kjær Laursen Obligatorisk deltager Accepteret
sufi@qeqertalik.gl Obligatorisk deltager Ingen

Dagsorden samt Materialet nedenunder blev gennemgået og der blev fundet pilot-testere. 

Udtrækssider – udtræk indenfor en bestemt periode – og udtræk af alle data:

Side 926:

926S:

171019 Mødereferat for Tilpasning af Export i Handicap-
systemet
17. oktober 2019 11:02
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926HS:

Siderne er i intern test og vil blive sat i pilot-test snarest. 

Pilot-testere til statistik siderne til eksport m.v. blev udpeget:

Lone fra Familiedepartement vil gerne teste  (Lone vil forsøge at få adgang via VPN )
Dariusz KU vil også gerne teste

Diagnoser: 
Endvidere nævnte Sune, GS, at diagnose felterne skal laves om.
Primære og sekundære skal måske ændres på sigt. 
Måske flere diagnoser og ikke primære og sekundære.

Lone vil gerne have at diagnoser kommer i kolonnen for hver person med handicap

----

PowerBI rapporter blev herefter gennemgået:

Handicap rapporter med PowerBI
PowerBI er en applikation, der skal installeres på din PC af kommunens IT afdeling.
Når du åbner handicap rapporten, kan den se ud som følger, her en kommunespecifik rapport fra 
KUKOM:

I toppen findes de sædvanlige redigerings værktøjer, og i højre de diagramtyper og felter, som der 
kan vælges imellem.

For bedre at kunne læse, har jeg fjernet toppen og højre side af skærmklippet i det følgende. 

Der er 3 faner til rapporten: tabeller, diagrammer og calculation (beregning).
Alle faneblade har i toppen udvælgelsesmuligheder. Principielt for PowerBI: ingen valgt=alle valgt.
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udvælgelseskolonne:KOM1.
cpr2.
institution3.
voksenkonto4.
artnr (Arter for voksne)5.
artnr_1 (Arter for børn) 6.
Periodestart med drill down funktion. År>kvartal>måned 7.
periodeslut med drill down funktion. År>kvartal>måned 8.
hjælpeforanstaltning9.

Valg for tabeller-faneblad

På baggrund af valgte kriterier vises 2 tabeller nedenunder.
Spørgsmål til faggruppen: de pågældende kolonner er pr institution/cprnummer – kan I bruge dette? 

KOM1.
cpr2.
institution3.
periodestart4.
periodeslut5.

Valg for diagrammer faneblad
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KOM1.
cpr2.
institution3.
typestatus4.
periodestart5.
periodeslut6.

Valg faneblad calculation

Pilot-testere til PowerBI blev fundet: 

Gerda -  
Dariusz-
Rosemaria -  
Susanne -

Powerbi skal installeres lokalt og derefter vil Hans fra KIMIK give en Teamviewer undervisning / 
demo af det. 
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demo af det. 

IT-afdelingen i Kommunerne skal installere PowerBI lokalt, ellers kan Support/KRS hos KIMIK iT 
kontaktes og prøve at hjælpe. 

-------

Nyt møde den 24. oktober omkring ny lovgivningsændringer i handicapsystemet 
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