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1. Resumé 

Deloitte har kortlagt og analyseret mulighederne for etable-
ring af et statsligt datavarehus på det sociale område. Der 
ses perspektivrige muligheder for analyser og politikudvik-
ling på lidt længere sigt ved etablering af et datavarehus – 
dog anbefales det, at der parallelt med etableringen sættes 
øget fokus på at sikre et bedre datagrundlag for målgrup-
per, indsatser, resultater og udgifter.  

Regeringens socialreform indebærer et øget fokus på systematisk videnop-

bygning og bedre viden om effekten af indsatserne på socialområdet. Som 

en del af socialreformen analyseres mulighederne for at etablere et datava-

rehus eller en lignende løsning for socialområdet. Initiativet indgår ligeledes i 

Aftale om kommunernes økonomi for 2014 og i den fællesoffentlige strategi 

for digital velfærd. Deloitte har gennemført analysen på vegne af en styre-

gruppe med repræsentanter fra MBLIS, Finansministeriet og KL i første kvar-

tal 2014. 

Ambitionen med datavarehuset er at forbedre de analysemuligheder, som 

eksisterer i dag blandt andet ved at samle sociale data og udvalgte data på 

tilgrænsende områder ét sted. Udgangspunktet for Deloittes analyse er såle-

des, at formålet med datavarehuset er at understøtte analyse og politikudvik-

ling. Det betyder, at datavarehuset skal understøtte statistiske formål på 

landsplans- og målgruppeniveau ud fra kvalitetssikrede data, der er opdate-

rede på kvartalsbasis.  

Datavarehuset skal primært give Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 

og Sociale Forhold (MBLIS), andre analysemiljøer i staten og forskningsinsti-

tutioner mulighed for at gennemføre analyser, der er til gavn for hele sekto-

ren. Herunder skal data stilles til rådighed for kommunale analysemiljøer, der 

eksempelvis ønsker at gennemføre statiske analyser, som rækker udover 

niveauet af lokal ledelsesinformation. 

Datavarehuset skal give mulighed for at: 

 Få overblik over, hvem der modtager hvilke sociale ydelser, hvornår og 
hvorfra, blandt andet for at kunne få indblik i baggrundskarakteristika og 
udvikling i ydelser over tid. Dette betegnes som grundlæggende data, jf. 
figur 1 nedenfor, der viser de fire datakategorier indenfor grundlæggende 
data. 

 Skabe grundlaget for måling af resultatet af ydelser, så indsatser blandt 
andet kan målrettes derhen, hvor progressionen er størst.  
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 Få klarhed over udgifter forbundet med ydelser, så udgifter kan kobles 
med blandt andet indsats, progression og individ. Resultater og udgifter 
betegnes samlet som udvidede data, jf. figur 1 nedenfor. 

Figur 1: Grundlæggende data og udvidede data på socialområdet 

 

Deloittes kortlægning af grundlaget for et datavarehus har bestået af tre dele. 

For det første er der gennemført en kortlægning af it-systemer og data. Dels 

på det sociale område i form af kommunale socialfaglige systemer og registre 

om sociale forhold, dels kildesystemer på tilgrænsende områder som for 

eksempel uddannelse, beskæftigelse og sundhed. For det andet er der gen-

nemført en test af analysemuligheder, der illustrerer potentialet for hurtigere 

og nye typer analyser samt barrier herfor. For det tredje er der udarbejdet en 

beskrivelse af løsningsmodeller for et datavarehus. Konklusionerne i de tre 

dele beskrives nedenfor. 

1.1. Dataparathedsvurdering 

It-systemer og data er analyseret i forhold til grundlæggende og udvidede 

data, og dataparathed er opgjort ud fra to dimensioner. Dels den system-

mæssige parathed, der omfatter it-systemernes mulighed for at understøtte 

kobling af data mellem kategorierne, aktualitet i data og struktureret registre-

ring ud fra fælles begreber/standarder på området, dels den registrerings-

mæssige parathed, der handler om, i hvilken grad kommunernes anvendelse 

af systemerne omfatter en konsistent registrering, der er fuldstændig, det vil 

sige uden huller i dataregistreringen.  

Kortlægningen er foretaget gennem en indsamling af oplysninger fra it-

systemleverandørerne. Analysen af dataparatheden beror således alene på 

it-leverandørernes oplysninger om dels de systemtekniske muligheder for 

registrering af data (dvs. systemmæssig parathed). Dels vurdering af kvalite-

ten i registeringen af de data, som findes i systemet (dvs. registreringsmæs-

sig parathed). Deloitte bemærker, at det er centralt, at der forud for etablerin-

gen af en datavarehusløsning foretages yderligere analyse af konkrete data 

fra kommuner. Den såkaldte dataprofileringsanalyse foretages med henblik 
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på at komme helt tæt på indhold og struktur i data, og vil således kvalificere 

vurderingen af dataparathed yderligere.  

Ud fra kortlægningen af it-systemer og data kan det konkluderes, at data på 

nuværende tidspunkt ikke på alle områder har en kvalitet, der indebærer, at 

de direkte kan anvendes som grundlag i et datavarehus, jf. formålet ovenfor.  

Figur 2 nedenfor illustrerer graden af dataparathed på hvert af de tre områ-

der. Dataparatheden er illustreret for hver af de grundlæggende og udvidede 

datakategorier. Som figuren illustrerer, er it-systemerne parate i forhold til 

grundlæggende data i form af individbaserede oplysninger om sagsbehand-

lingsaktiviteten, ydelsen/indsatsen og leverandøren (organisation). Den sy-

stemmæssige parathed er ikke umiddelbart tilstrækkelig til, at der på nogle af 

de tre områder kan gennemføres individbaserede analyser af de udvidede 

data i form af oplysninger om faktiske udgifter og resultater målt med sociale 

data.  

Den registreringsmæssige parathed er for både de grundlæggende og de 

udvidede data i dag ikke tilstrækkelig til, at der umiddelbart kan foretages 

individbaserede analyser af, hvem der modtager hvilke ydelser, hvornår, 

hvorfra, til hvilken udgift og med hvilket resultat. Den registreringsmæssige 

parathed er udtryk for, at data på socialområdet for nuværende generelt set 

er præget af delvis inkonsistens og ufuldstændig registrering.   

Figur 2: Dataparatheden på socialområdet 

Note: Rød markerer lav dataparathed, det vil sige, at data ikke umiddelbart kan anvendes til analyseformål. Gul markerer svingende/mellem 
dataparathed, og grøn markerer høj dataparathed, hvilket vil sige, at data er umiddelbart anvendelige til analyseformål. 

 

På området for udsatte børn og unge anvendes fælles begreber (Integrated 

Children’s System - ICS) som socialfaglig metode i systemerne. System-

mæssigt er dataparatheden således høj for individbaserede data om sags-

behandlingsaktiviteter og sociale indsatser. Kortlægningen viser imidlertid, at 

kommunernes anvendelse af ICS er inkonsistent, hvilket betyder, at den re-

gistreringsmæssige parathed ikke er tilstrækkelig til nationale analyseformål. 

Systemerne understøtter kun i en vis udstrækning registrering af udgifter på 
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ydelser, mens registrering af resultater for nuværende ikke er systemunder-

støttet.  

På voksenområdet viser kortlægningen, at de socialfaglige DHUV-systemer 

understøtter en individbaseret registrering af aktiviteter i sagsbehandlingsfor-

løbet og indsatser/ydelser. De fælles begreber er med voksenudretningsme-

toden (VUM) integreret i systemerne. Det er således alene for pris- og ud-

giftsdata, at der ikke eksisterer en systemmæssig standardiseret praksis for 

registrering. Den registreringsmæssige parathed på voksenområdet for både 

grundlæggende og udvidede data er generelt præget af nogen grad af inkon-

sistens og ufuldstændighed. 

På ældreområdet er den systemmæssige dataparathed understøttet gennem 

de socialfaglige metoder God Sagsbehandling og Fælles Sprog (version I-III). 

Kortlægningen viser, at systemerne understøtter registrering af de grundlæg-

gende data, mens de for pris-/udgifts- eller resultatdata kun delvist muliggør 

kobling til individbaserede ydelser/indsatser.  

Den registreringsmæssige dataparathed er præget af stor variation i kommu-

nernes dataregistreringspraksis og anvendelse af fælles metoder på områ-

det, blandt andet fordi der anvendes forskellige versioner af Fælles Sprog. 

Den registreringsmæssige dataparathed afspejler også, at fuldstændigheden 

af data på området – det vil sige omfanget af sager, der registreres i syste-

merne – er dog høj sammenlignet med området for udsatte børn og unge og 

voksenområdet. 

På udsatte området for børn- og unge er der indgået aftale mellem regerin-

gen og KL om, at kommunerne senest i 2014 skal have anskaffet DUBU eller 

et tilsvarende it-system, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2013. En 

tilsvarende aftale om anvendelse af systemer findes ikke på voksen- eller 

ældreområdet. Kommunernes forpligtigelse til registrering af data findes 

blandt andet i de lovgivningsmæssige krav til dokumentation af sagsbehand-

lingsaktiviteter og indberetning til registre samt i aftale mellem regeringen og 

KL om registrering i forbindelse med opgørelsen af nøgletal i de såkaldte 

dokumentationsprojekter. Kommunerne er således ikke forpligtiget til at regi-

strere alle de data, som indgår i dataparathedsvurderingen.    

Kortlægningen af it-systemer og data omfatter udover de socialfaglige syste-

mer en række registre på socialområdet og kildedata på tilgrænsende områ-

der. Kortlægningen af registre på socialområdet viser, at dataparatheden er 

højere for de grundlæggende data end for de udvidede data. Det bemærkes, 

at aktualiteten af data er i den lave ende, idet formålet typisk er årlige analy-

ser, og at fuldstændigheden typisk er i den høje ende, blandt andet fordi da-

taregistreringen er lovgivningshjemlet. Sammenlignes registrene på social-

området med de socialfaglige systemer, er der blandt andet den forskel, at 

kommunerne skal registrere data efter nationale standarder på dækkende og 

ensartet vis for at efterleve lovgivningen.   
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Kortlægningen af registre på socialområdet viser, at registeropgaven er for-

delt på flere aktører, herunder SFI, Ankestyrelsen, Socialstyrelen og Dan-

marks Statistik, og at registrene på de tilgrænsende områder findes i de rele-

vante fagministeriers koncern og Danmarks Statistik. Data i et datavarehus 

vil med den nuværende opgavefordeling således skulle samles fra en række 

organisatoriske enheder. 

Kortlægning af registre på de tilgrænsende områder som eksempelvis sund-

hed, beskæftigelse, uddannelse og justits viser, at dataparatheden generelt 

er høj, blandt andet fordi de har en høj aktualitet, bygger på fælles standar-

der og er lovgivningshjemlet. Sammenlignes registrene på de tilgrænsende 

områder med registrene socialområdet, er der blandt andet den forskel, at 

nogle af registrene på de tilgrænsende områder anvendes til statslig refusion 

og administrative formål.  

1.2. Analysemuligheder 

Ved at samle data om borgeres livssituation over tid i et datavarehus skabes 

et grundlag for mere tidseffektivt at gennemføre forskellige typer analyser, 

der giver bedre viden om, hvad der virker. Der er gennemført tre test af ana-

lysemuligheder, der viser, at der er potentiale herfor. De tre analysetemaer, 

der afspejler aktuelle fokusområder på socialområdet, er:  

1. Udsatte børn og unges skolegang 

2. Udsatte familier 

3. Forebyggende indsatser for ældre. 

For at illustrere potentialet baserer analyserne sig på både nationalt dæk-

kende data og på data fra enkeltkommuner. Analysernes resultater baserer 

sig således ikke på repræsentative data for alle landets kommuner, idet de 

anvendte data i dag alene findes i enkelte kommuner, som lokalt har valgt at 

registrere disse data. Resultaterne af analyserne visualiserer på forskellig vis 

den viden om sammenhænge mellem ydelser/indsatser, resultater og udgifter 

på individniveau, som et datavarehus kan skabe mulighed for at tilvejebringe.  

Deloittes gennemførsel af analysetestene har givet erfaring med en række af 

de begrænsninger, som i dag findes, herunder at det er ressource- og tids-

krævende at tilvejebringe aktuelle data på socialområdet og tilgrænsende 

områder, fordi data ikke findes samlet, og at den kommunale dataregistrering 

ikke har en høj registreringsmæssig parathed. Eksempelvis fordi data regi-

streres efter forskellige standarder i den samme kommune, registreres for 

nogle dele af en standard for nogle borgere og for andre dele af den samme 

standard for andre borgere i den samme kommune, eller at registeringen af 

data indenfor én standards datakategorier foretages i forskellige systemer for 

den samme borger, så  data ikke nemt kan samles for borgeren. Deloitte 

vurderer på baggrund af erfaringerne med gennemførelsen af analysetestene 

og dialog med kommuner om muligheder og barrierer, at det vil tage fire-fem 
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år, før en høj dataparathed kan være til stede. Forudsætningen herfor er, at 

alle kommuner anvender fælles begreber indenfor henholdsvis udsatte børn 

og unge, voksne og ældre – og anvender disse konsistent og fuldstændigt, 

hvorfor der er behov for fokus på tilslutning fra og efterfølgende anvendelsen 

i alle landets kommuner. Hertil kommer, at der i dag ikke er fælles begreber 

for registrering af udgiftsdata knyttet til ydelser/indsatser på individniveau, 

hvorfor der er behov for fokus på, hvordan dette tilvejebringes. 

Anvendelsen af fælles begreber i alle kommuner kan for eksempel forudsæt-

te kompetenceudvikling, justering eller videreudvikling af it-systemer samt 

bedre, andre eller flere registreringer i nogle kommuner. Deloitte bemærker, 

at bedre registrering efter fælles standarder ikke nødvendigvis medfører flere 

registreringer. 

1.3. Løsningsmodeller 

Deloitte har beskrevet og konkretiseret to mulige modeller til implementering 

af et datavarehus på socialområdet ud fra formålet med datavarehuset.  

Deloittes vurdering af de to løsningsmodeller tager udgangspunkt i de nuvæ-

rende rammebetingelser for dataindsamling og lovgivning på området, her-

under fx aktuelle muligheder for kobling af historiske data med fremtidige 

data samt data på tværs af sektorer på cpr-nummerniveau. Udgangspunktet 

for de to modeller har videre været indsamling af data til analyseformål og 

ikke deling af data generelt – herunder deling af data til administrative formål. 

Den faglige kvalitet af dataløsningen er beskrevet med inddragelse af blandt 

andet mulighederne for at lave forløbsanalyser.  Ud over det i rapporten be-

skrevne indeholder analysen ikke en nærmere vurdering af den faglige kvali-

tet af dataløsningen ved etablering af et datavarehus i regi af henholdsvis 

MBLIS og Danmarks Statistik.Datavarehuset skal danne grundlag for mere 

struktureret at indsamle flere, mere sammenhængende og aktuelle data på 

det sociale område. Gennem datavarehuset skal mulighederne for analyse 

styrkes, herunder målgruppeanalyser, forløbsanalyser, effektanalyser, 

benchmarking, økonomiske analyser mv. Det vil sige, at  datavarehuset i 

modsætning til det datagrundlag, der findes i dag, med flere fragmenterede 

og enkeltmålrettede datavarehusløsninger i regi af MBLIS, Danmarks Stati-

stik og KL, skal sikre, at MBLIS får et organisatorisk og teknisk setup, hvorfra 

data på socialområdet samles og gøres tilgængeligt til analyseformål.  

I dag er data på det sociale område samlet i en lang række datavarehuse og 

registre, og er ikke sammentænkt i en helhedsorienteret videnstrategi, hvor 

igennem man i MBLIS kan sikre et styrket datagrundlag til at styre og priorite-

re de sociale indsatser. De nuværende muligheder gennem forsker-

/ministerieadgang hos Danmarks Statistik giver muligheder for ad-hoc at 

kunne sammenkøre data, men giver ikke et bedre, mere sammenhængende 

og aktuelt datagrundlag. Herunder skal fremhæves, at et datavarehus giver 

et langt bedre analysemiljø og analysemuligheder, inklusiv funktionalitet til 

eksempelvis peg-og-klik analyser mv. 
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Afsættet for analysen af løsningsmodeller har været en screening af eksiste-

rende organisatoriske og driftsmæssige setup for datavarehusløsninger. På 

baggrund af screeningen har projektets styregruppe udpeget to løsningsmo-

deller, der er blevet yderligere analyseret og kvalificeret.  Screeningen omfat-

tede således fire løsninger, som styregruppen fravalgte til yderligere analyse; 

datavarehuse i regi af Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og 

Sundhedsministeriet og KL/KOMBIT’s Fælleskommunalt Ledelsesinformati-

onssystem (FLIS). Fravalget beroede blandt andet på, at disse løsninger har 

et andet formål (eksempelvis administrativt) end formålet med en datavare-

husløsning på socialområdet.  Den første løsningsmodel er etablering af en 

ny datavarehusløsning i MBLIS (1). Denne løsning indebærer, at der opbyg-

ges et datavarehus fra grunden, herunder opbygning af kompetencer til at 

varetage etablering og drift. Desuden baseres løsningen på, at data i datava-

rehuset primært tilvejebringes med udgangspunkt i genbrug af de i dag eksi-

sterende dataleverancer fra de kommunale socialfaglige kildesystemer mv., 

til Danmarks Statisk.  Såfremt MBLIS i løsningsmodel 1 ønsker at sammen-

køre data i datavarehuset med registerdata i Danmarks Statistik, skal dette 

ske ad-hoc og separat fra datavarehuset via Danmarks Statistiks forsker-

/ministerieordningDen anden løsningsmodel er etablering af et datavarehus i 

regi af Danmarks Statistik (2), hvilket indebærer, at der bygges videre på det 

eksisterende samarbejde og eksisterende kompetencer som blandt andet 

omfatter kvalitetssikring af data og it-drift. Desuden baseres løsningen på, at 

data i datavarehuset omfatter en række af Danmarks Statistisk kvalitetssikre-

de registerdata.   

Begge de to løsningsmodeller kan kombineres med deling af dataleverancer 

fra kommunerne til KL/KOMBITs Fælleskommunalt Ledelsesinformationssy-

stem (FLIS). Dog vil delingen af dataleverancer potentielt have et større om-

fang i den første løsningsmodel (1), idet FLIS i dag delvist bygger på deling 

af dataleverancer med Danmarks Statistik (2).  

De to løsningsmodeller er nærmere konkretiseret i forhold til deres anvendel-

se, datamæssige indhold, den tekniske løsning, tidsperspektiv og risici for 

implementering samt økonomi for implementering og drift af løsningerne. 

Løsningsmodellerne er opsummeret i nedenstående skema. Overslagene 

vedrører alene MBLIS’ omkostninger. Udgifter i sektoren relateret til øget 

dataindberetning, udgifter til MBLIS’ eventuelle køb af data eller til at ”vende 

eksisterende dataleverancer i døren” hos Danmarks Statistik er ikke omfattet.   

Der er en række forudsætninger knyttet til økonomioverslagene, antal bruge-

re af datavarehuset og omfanget af nye datakilder, den tekniske strukturering 

af analyseområder og behovet for løbende videreudvikling af kildedatagrund-

laget. Deloitte bemærker, at følsomheden i økonomioverslagene overfor æn-

dringer i forudsætningerne varierer for de to løsningsforslag.  

De betydelige spænd i økonomioverslagene afspejler den usikkerhed, der er 

forbundet med overslaget. En indsnævring af spændene forudsætter blandt 

andet en præcis afklaring af, hvordan de emneorienterede analyseområder 
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teknisk defineres og hvilke kompetencer, der er til stede i forhold til styringen 

af kravspecificeringen og udviklingsprocessen. 

Tabel 1: Opsummering af løsningsmuligheder for et datavarehus 

 Løsningsmodel 1 Løsningsmodel 2 

Driftsherre MBLIS 
Danmarks Statistik via aftale 

med MBLIS 

Implementerings-
omkostninger (overslag) 

50-77 mio. kr. 26-43 mio. kr. 

Årlige drifts- og videreudvik-
lingsomkostninger (overslag) 

13-22 mio. kr. 8-13 mio. kr. 

Implementeringshorisont til 
første version (behæftet med 
en vis usikkerhed) 

24-36 mdr. 
18-30 mdr. (grundløsning  

indenfor 12 mdr.) 

Implementeringsrisiko Stor Medium 

Det er Deloittes vurdering, at løsningsmodel 2, der omfatter etablering af et 

datavarehus i regi af Danmarks Statistik, har fordele i forhold til løsningsmo-

del 1, der omfatter etablering af et nyt datavarehus i regi af MBLIS. De pri-

mære fordele er følgende: 

 Deloittes økonomioverslag viser, at løsningsmodel 2 er omkring 50 pro-
cent billigere end løsningsmodel 1. Det tilsvarende gør sig gældende for 
driftsomkostningerne. Baggrunden for, at løsningsmodel 2 omkostnings-
mæssigt har disse fordele, er, at der kan bygges ovenpå Danmarks Stati-
stiks kompetencer i forhold til drift og forvaltning af datavarehuse, herun-
der særligt en videreudvikling af Danmarks Statistiks erfaringer med ind-
samling og kvalitetssikring af data. 

 Desuden besidder Danmarks Statistik en lang række data på tilgrænsen-
de områder, som MBLIS i en løsningsmodel 1 selvstændigt skal indsamle 
og kvalitetssikre, hvis socialdata ønskes samkørt med eksempelvis be-
skæftigelses- og sundhedsdata. Løsningsmodel 2 forudsætter dog, at 
persondata i datavarehuset afidentificeres, hvilket betyder, at Danmarks 
Statistik erstatter et CPR-nummer med et løbenummer, inden data bliver 
gjort tilgængelige i datavarehuset. Det er imidlertid Deloittes vurdering, at 
dette ikke udgør et problem, når formålet med datavarehuset er at sikre 
grundlag for analyse og politikudvikling (og altså ikke et administrativt 
formål). Organisationsoplysninger (dvs. om kommuner og institutio-
ner/tilbud) afidentificeres ikke, medmindre der er tale om meget små en-
heder. 

 Risikoen ved implementering af løsningsmodel 2 vurderes også som min-
dre, idet der kan tages afsæt i Danmarks Statistiks kompetencer – og der 
således ikke skal ske en omfattende opbygning af kompetencer i regi af 
MBLIS. Endelig vurderes implementeringstiden for løsningsscenarie 2 at 
være kortere. 

Deloittes vurdering af fordele og ulemper ved de to løsningsmodeller er op-

summeret i nedenstående skema. 
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Tabel 2: Opsummering af fordele og ulemper 

 Løsningsmodel 1 – Nyt datavarehus i 
regi af MBLIS 

Løsningsmodel 2 – Datavarehus i 
regi af Danmarks Statistik 

Fordele Idet opgaverne varetages internt, er den 
styringsmæssige fleksibilitet højere qua 
organisatorisk forankring, herunder 
prioritering af ressourcer. 

Mulighed for anvendelse til andre formål 
såsom produktionsstøtte og ledelsesin-
formation, hvis der på sigt skulle være et 
ønske herom (dette kræver en eventuel 
ændring i hjemmel og godkendelse fra 
Datatilsynet). 

Mulighed for at berige med andre data 
fra Danmarks Statistik, der ikke haves af 
andre myndigheder. 

50 procent lavere implementerings- og 
driftsomkostninger, herunder synergi i 
forhold til Danmarks Statistiks øvrige 
driftsmiljøer. 

Brug af Danmarks Statistiks kompeten-
cer i forhold til it-drift samt konsolidering 
og kvalitetssikring af data. 

Genanvendelse af eksisterende data-
indsamlingsprocedurer og dermed 
sikring af konsistens med data fra Dan-
marks Statistik, der bruges i andre 
sammenhænge og analyser. 

Understøtter uændret fortsættelse af 
eksisterende datasamarbejde med KL 
om dokumentationsprojekterne. 

6-12 måneder kortere implementerings-
varighed. 

Lavere risikoprofil knyttet til implemente-
ring. 

Ulemper Cirka dobbelt så høje implementerings- 
og driftsomkostninger. 

Ingen mulighed for at berige med andre 
data fra Danmarks Statistik, medmindre 
det foregår hos Danmarks Statistik via 
deres løsning til forsker-
/ministerieadgang.. 

Stiller krav til nye tekniske kompetencer 
i MBLIS, der ikke findes i dag, og som 
der skal rekrutteres til. 

6-12 måneder længere implemente-
ringsvarighed. 

Højere implementeringsrisiko. 

Datavarehusets formål kan ikke umid-
delbart ændres, det vil sige, at databe-
handling alene er til analyse/statistiske 
formål. 

Hvis MBLIS vil gennemfører surveys 
mv. på baggrund af stikprøver fra data-
varehuset, skal populationen fordobles, 
og Danmarks Statistik skal gennemføre 
surveyene. 

Idet opgaverne varetages eksternt, er 
den styringsmæssige fleksibilitet lavere. 
Dette som følge af at samarbejde vil 
være aftalebaseret, og der er ekstraaf-
regning af opgaver, der er udenfor 
aftalens rammer. 

Forædlede data kan ikke flyttes ved 
eventuel udtræden. 

I forhold til tilrettelæggelse af implementeringen anbefales det for begge mo-

deller, at den sker trinvist. Det anbefales som tidligere nævnt, at der parallelt 

sættes fokus på, hvordan data om resultat/effekt og ikke mindst udgifter/pris 

styrkes, så de kan anvendes i et datavarehus. I en første version af datava-

rehuset anbefales det på baggrund af kortlægningen af dataparatheden og 

analysetestene imidlertid, at fokus også er på de såkaldte grundlæggende 

data, herunder særligt fokus på ydelse/indsats. Fokus bør være på at øge 

kommunernes registrering af grundlæggende data på fuldstændig og konsi-

stent vis efter de nationalt tilgængelige standarder. Om dette skal ske samlet 

for alle de tre områder (udsatte børn og unge, voksne og ældre) eller trinvist 

for ét område ad gangen, må afhænge af en prioritering.  

I forhold til den mere tekniske etablering af datavarehuset anbefales ligele-

des en trinvis implementering. Deloitte anbefaler, at implementeringen tilret-
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telægges i eksempelvis fire delimplementeringer, hvor der efter hver delim-

plementering vil blive udvidet med data som kan indgå i analyse og rapporte-

ring i regi af MBLIS. Implementeringen vil for første iteration tage op mod 2-3 

år. Dog vil løsningsmodel 2 i Danmarks Statistik kunne etableres hurtigere 

end løsningsmodel 1. Første iteration er vurderet til at tage cirka ½ til 1 år 

længere end de efterfølgende iterationer. 
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2. Indledning 

Regeringens socialreform indebærer øget fokus på syste-
matisk videnopbygning og bedre viden om effekten af ind-
satserne på socialområdet. Som en del af socialreformen er 
der igangsat en analyse af mulighederne for at etablere et 
datavarehus eller en lignende løsning for socialområdet. 
Initiativet indgår ligeledes i aftale om kommunernes øko-
nomi for 2014 og i den fællesoffentlige strategi for digital 
velfærd. 

Som led i analysen skal det kortlægges, hvilke data af relevans for socialom-

rådet der findes i dag, og hvilke muligheder og barrierer der findes for anven-

delse af disse data. Analysen er forankret i en styregruppe med repræsen-

tanter fra MBLIS, Finansministeriet og KL. Deloitte har gennemført analysen 

på vegne af styregruppen i første kvartal 2014. 

2.1. Baggrund og formål 

Den fællesoffentlige strategi for digital velfærd (2013-2020) skal fremme bru-

gen af teknologi og digitalisering på de store velfærdsområder. I 2020 skal 

digitale løsninger således indgå som en naturlig del af indsatsen på sund-

heds-, social- og undervisningsområdet. 

Strategien slår fast, at der er et stort potentiale for i højere grad at it-

understøtte arbejdet på socialområdet, så de indsatser, der iværksættes for 

borgerne, bliver mere målrettede og sammenhængende, og ressourcerne 

anvendes bedst muligt. Kortlægning af grundlaget for et datavarehus eller 

lignende løsning på socialområdet indgår som led i strategien, idet der med 

et datavarehus er potentiale for at skabe et samlet dokumentations- og ana-

lysegrundlag på det sociale område, som ikke findes i dag.  

Socialområdet er i dag kendetegnet ved, at der er meget begrænset adgang 

til samlet central viden om, hvem der modtager hvilke sociale ydelser og 

indsatser, til hvilken udgift og med hvilket resultat. Det betyder blandt andet, 

at der mangler viden om, hvilke indsatser der virker (bedst) for hvilke mål-

grupper. Dermed er der også et begrænset videngrundlag til at styre og prio-
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ritere de mange sociale indsatser, som kommunerne iværksætter1, herunder i 

forhold til at sætte ind med effektive forebyggende indsatser.  

Med de senere års udvikling af nationalt anvendelige fælles begreber om 

ydelser, indsatser, tilbud og resultater på socialområdet har MBLIS, KL og 

kommunerne skabt mulighed for et bedre videngrundlag, herunder ved at 

støtte it-systemunderstøttelse af de fælles begreber. Det handler eksempel-

vis om udviklingen og udbredelsen af Voksenudredningsmetoden (VUM), der 

it-understøttes i de kommunale DHUV-it-systemer, hvilket over tid kan give et 

meget bedre videngrundlag om udsatte voksne og voksne med handicap for 

den enkelte kommune og dermed forbedre potentialet på nationalt niveau. 

Overordnet er hensigten med etableringen af et datavarehus på socialområ-

det således, at det – uden at det medfører en øget registreringsbyrde – bliver 

muligt at: 

 Få overblik over, hvem der modtager sociale ydelser, og hvornår ydelser-
ne leveres, blandt andet med henblik på at frembringe viden om udviklin-
gen i ydelser over tid. 

 Skabe grundlag for måling af effekten af indsatser, så indsatserne kan 
målrettes derhen, hvor virkningen er størst. 

 Få klarhed over udgifter forbundet med indsatserne, så udgifter kan kob-
les med eksempelvis indsats, effekter og individ. 

Et bedre datagrundlag på området skal således underbygge en bedre social 

indsats ved at styrke muligheden for analyser og politikudvikling, eksempelvis 

i form af målgruppeanalyser, forløbsanalyser, effektanalyser, benchmarking, 

økonomiske analyser, evalueringer og forsøgs- og udviklingsprojekter. 

Etableringen sker parallelt med udbredelsen af de fælles begreber på områ-

det i forhold til blandt andet målgrupper, indsatser og resultater og en generel 

digitalisering, hvilket kan skabe udfordringer for et fælles datavarehus på den 

helt korte bane, men som også giver nye muligheder på lidt længere sigt. 

Dette er et vigtigt vilkår at holde sig for øje i processen. 

Herudover vil viden om målgrupper og særligt effekten af indsatserne kræve 

data fra tilgrænsende områder, blandt andet sundhed, skole/uddannelse og 

beskæftigelse. En datavarehusløsning vil således forventeligt skulle indehol-

de data fra flere ressortområder. 

2.2. Analysedesign 

Analysen af grundlaget for etablering af et datavarehus på socialområdet er 

opdelt i tre delanalyser. Indholdet af de tre delanalyser er: 

                                                      

1 De samlede offentlige udgifter til socialområdet udgjorde i 2012 cirka 253 mia. kr. (2013-priser). 
Heraf udgjorde serviceudgifterne 81 mia. kr., fordelt med 37 mia. kr. til ældreområdet, 30 mia. kr. 
til handicappede og udsatte voksne og 14 mia. kr. til udsatte børn og unge. 



 

 

16 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

1. Kortlægning af data og it på det sociale område. Formålet hermed er 
at tilvejebringe et samlet overblik over data og it-systemer på socialområ-
det på tværs af de forskellige aktører og systemer. Herudover vurderes 
det, hvor parate data er til at indgå i et datavarehus. 

2. Test af analysemuligheder med et datavarehus. Med afsæt i tre identi-
ficerede analysetemaer illustreres det, at der med et datavarehus kan ud-
arbejdes nye typer analyser, og at eksisterende analyser kan udarbejdes 
hurtigere eller med et højere evidensniveau. Herudover beskrives en ræk-
ke barrierer herfor.  

3. Løsningsforslag til etablering af et datavarehus. I den tredje delanaly-
se beskrives to udvalgte løsningsforslag til etablering af et datavarehus på 
socialområdet. 

Nedenstående figur illustrerer det anvendte analysedesign. 

Figur 3: Analysedesign 

 

2.2.1. Kortlægning af data og it på det sociale 
område (delanalyse 1) 

Kortlægningen er gennemført indenfor fire dele af socialområdet: udsatte 

børn og unge, udsatte voksne, handicappede og ældre. Da data om udsatte 

voksne og voksne med handicap registreres i mange af de samme systemer 

og med samme fælles begreber, beskrives disse to områder i samme afsnit. 

På socialområdet er de kommunale fag- og sagsbehandlingssystemer kort-

lagt (fremadrettet benævnt socialfaglige systemer) sammen med økonomi- 
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og afregningssystemer og centrale registre (fremadrettet benævnt registre), 

statistikker og periodisk gennemførte surveys på området. 

Endvidere er der kortlagt centrale datakilder fra andre myndighedsområder 

som beskæftigelse, uddannelse, sundhed og justits. Disse øvrige områder 

indeholder data på individniveau, der potentielt kan kobles med data på det 

sociale område. 

Kortlægningen er baseret på et kortlægningsskema, besvaret af systemleve-

randører og systemejere, og er suppleret med interview, hvor dette er vurde-

ret nødvendigt. Kortlægningen er gennemført indenfor fire dele af socialom-

rådet: udsatte børn og unge, udsatte voksne, voksne med handicap og æl-

dre. På hvert område er kortlagt kommunale fag- og sagsbehandlingssyste-

mer, økonomi- og afregningssystemer, centrale registre, statistikker og perio-

disk gennemførte surveys.  

Systemerne er identificeret ud fra deres relevans som mulige kildesystemer i 

en datavarehusløsning, og hvorvidt der er tale om myndighedssystemer på 

socialområdet. Udførersystemer er således ikke kortlagt, da de centrale data 

findes i myndighedssystemerne. Listen over systemer er udarbejdet i samar-

bejde med styregruppen. 

Med afsæt i kortlægningen og systemejernes besvarelser har Deloitte foreta-

get en scoring af dataparatheden i systemerne. Dataparatheden vurderes 

både ud fra, om systemerne understøtter individbaseret, aktuel registrering 

ud fra fælles nationale begreber, og i hvilken grad kommunernes registrering 

er fuldstændig og ensartet. 

2.2.2. Test af analysemuligheder med et 
datavarehus (delanalyse 2) 

Formålet med testen af analysemulighederne er at: 

 Undersøge, om et datavarehus kan muliggøre, at analyser, der kan udar-
bejdes i dag, fremover kan udarbejdes hurtigere eller med højere evi-
densniveau. 

 Foretage en vurdering af dataparatheden af de eksisterende data på so-
cialområdet i forhold til at gennemføre nye typer analyser samt vurdere 
potentialet ved et datavarehus. 

Den konkrete test af analysetemaerne er gennemført ved hjælp af Danmarks 

Statistiks forskeradgang, da dette giver de bedste og bredeste muligheder for 

at koble data fra forskellige kilder på individniveau. Udover data fra Dan-

marks Statistik er der inddraget data fra enkelte kommuner og registerdata.  

Inddragelsen af data fra enkelte kommuner er sket for at tydeliggøre poten-

tialet i datavarehuset, da disse kommuner i dag registrerer data, som illustre-

rer den forventede udvikling i flere kommuner på sigt.   Det betyder, at analy-
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setestene ikke afspejler de nuværende men de potentielt fremtidige analy-

semuligheder med nationale data.  

Der er i samarbejde med styregruppen udvalgt følgende tre analysetemaer: 

1. Udsatte børn og unges skolegang 

2. Udsatte familier 

3. Forebyggende indsats for ældre. 

Analysen af de udvalgte temaer viser således både, hvordan eksisterende 

data kan kobles på tværs af forskellige kilder, hvilke barrierer der findes på 

nuværende tidspunkt, og hvilke muligheder der findes for at opnå lettere ad-

gang til (nye) data på længere sigt ved etablering af et datavarehus på soci-

alområdet. 

I samtlige analysetemaer indgår data fra eksisterende registre administreret 

af Danmarks Statistik, eksempelvis baggrundsoplysninger om befolkningen 

(køn, alder, etnicitet mv.), fagligt niveau ved afslutning af grundskolen og 

befolkningens behandlingshistorik i både den primære og sekundære del af 

sundhedssektoren. 

I analysetema 1 og 2 indgår herudover data fra andre eksisterende registre, 

der forefindes i Danmarks Statistik, eksempelvis elevernes scorer i de natio-

nale test fra UNI•C. Endelig er der indsamlet data direkte fra enkelte kommu-

ner til alle tre analysetemaer. 

De gennemførte analyser, vurderingerne af paratheden af de anvendte data, 

og vurderingen af fremtidsperspektiverne for og med bedre data er blevet 

valideret via sparring med en referencegruppe med deltagelse fra blandt 

andet de kommuner, der har leveret data til projektet, og udvalgte repræsen-

tanter fra dataleverandører. Referencegruppen har deltaget i en workshop, 

hvor analyserne og vurderingerne er blevet præsenteret og diskuteret. 

2.2.3. Løsningsforslag til etablering af et 
datavarehus (delanalyse 3) 

Delanalyse 3 har til formål at beskrive og konkretisere mulige modeller til 

implementering af et datavarehus på socialområdet. 

Analysen bygger på, at der først er foretaget en overordnet screening og 

sondering af mulige løsningsforslag, hvilket har ført til, at følgende to løs-

ningsmodeller er blevet udvalgt til yderligere analyse og kvalificering.  

De to løsningsmodeller er: 

1. Etablering af ny datavarehusløsning i MBLIS 

2. Etablering af et datavarehus i regi af Danmarks Statistik. 



 

 

19 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

Med afsæt i de to løsningsmodeller til et datavarehus er der desuden beskre-

vet muligheder for at etablere et datasamarbejde med KL/KOMBIT med hen-

blik på en så effektiv tilgang til indsamling af sektordata som muligt. 

2.2.4. Læsevejledning 

Denne rapport er opbygget i tre kapitler, ét for hver af de tre delanalyser.  

For hver delanalyse præsenteres først det overordnede formål med delanaly-

sen og tilrettelæggelsen af analysen såvel som de forskellige datakilder, der 

indgår i analysen. 

Kortlægningen af data og it-systemer på det sociale område (kapitel 3) indle-

des med en samlet opsummering af kortlægningen og analysen af datapa-

ratheden og anvendelsesmulighederne. 

Herefter foretages en gennemgang af systemer, registre, statistikker, data og 

dataparathed indenfor socialområdet, og i de efterfølgende afsnit er der på 

tilsvarende vis en gennemgang af økonomi- og stamdatasystemer og perio-

disk gennemførte surveys og datakilder på de tilgrænsende områder. Afslut-

ningsvist er der en gennemgang af, hvad data kan anvendes til, herunder 

koblingsmuligheder og begrænsninger og en opsummering af kortlægningen 

og analysen af dataparatheden og anvendelsesmulighederne. 

Testen af analysemuligheder med et datavarehus (kapitel 3) er opbygget i tre 

afsnit, ét for hvert af de tre analysetemaer. For hvert analysetema præsente-

res to eller tre underspørgsmål. Herefter gennemgås de væsentligste meto-

diske definitioner og afgrænsninger for hvert underspørgsmål og de datakil-

der, der indgår i analysetemaet. Dernæst præsenteres selve analysen af 

hvert underspørgsmål, og til sidst vurderes de anvendte data, og perspekti-

verne for etableringen af et datavarehus skitseres set i lyset af de gennem-

førte analyser.  

Beskrivelsen af løsningsforslag til etablering af et datavarehus (kapitel 5) 

indledes med en gennemgang af mål og forudsætninger for etableringen af 

et datavarehus på socialområdet. Herefter følger beskrivelsen af de to analy-

serede løsningsforslag: etablering af ny datavarehusløsning i MBLIS og etab-

lering af et datavarehus i regi af Danmarks Statistik. 

Efter beskrivelsen af de to løsningsforslag præsenteres et overslag på øko-

nomi og risici for hvert forslag, en gennemgang af organisering og governan-

ce i forhold til drift af datavarehuset og modeller for trinvis implementering. 
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3. Delanalyse 1: 
Kortlægning af 
systemer og data 

I denne rapport præsenteres kortlægningen af systemer og 
data på socialområdet og tilgrænsende områder. Kortlæg-
ningen danner grundlag for en vurdering af dataparatheden 
på de enkelte områder i forhold til anvendelse af data i da-
tavarehuskontekst. Endvidere vurderes dataenes anvendel-
sesmuligheder på tværs af områderne og eventuelle be-
grænsningers. 

Kortlægningen af systemer og data skal samlet set besvare tre spørgsmål: 

(1) Hvilke relevante it-systemer og data findes på området i dag, (2) Hvor 

parate er data til at indgå i et datavarehus og (3) Hvad kan data anvendes til, 

herunder koblingsmuligheder og begrænsninger? 

3.1. Tilgangen til kortlægningen 

Kortlægningen er gennemført indenfor fire dele af socialområdet: udsatte 

børn og unge, udsatte voksne, voksne med handicap og ældre. I afsnit 3.5 

foretages en samlet gennemgang af systemer og data på områderne for 

udsatte voksne og voksne med handicap (i delanalyse 1 anvendes udsatte 

voksne-området som betegnelse for begge grupper), da det i de fleste tilfæl-

de er de samme systemer og metoder (VUM), der understøtter sagsbehand-

lingen på områderne – ligesom der kan være personsammenfald. 

På socialområdet er der kortlagt 13 kommunale fag- og sagsbehandlingssy-

stemer (fremadrettet benævnt ”socialfaglige systemer”), 4 økonomi- og af-

regningssystemer og 18 centrale registre (fremadrettet benævnt ”registre”), 

statistikker og periodisk gennemførte surveys. Endvidere er kortlagt 16 cen-

trale registre fra andre myndighedsområder som beskæftigelse, uddannelse, 

sundhed og justits. Disse øvrige områder indeholder data på individniveau, 

der potentielt kan kobles med tilsvarende data på det sociale områdes cen-

trale kilder. 

Systemerne er identificeret ud fra deres relevans som mulige kildesystemer i 

en datavarehusløsning, og hvorvidt der er tale om myndighedssystemer på 

socialområdet. Udførersystemer er således ikke kortlagt, da de centrale data 
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findes i myndighedssystemerne. Listen over systemer er udarbejdet i samar-

bejde med styregruppen. 

Kortlægningen er baseret på en besvarelse fra systemleverandører og sy-

stemejere og er suppleret med interview, hvor dette er vurderet nødvendigt. 

Avaleos besvarelse indgår ikke i kortlægningen, da Avaleo af konkurrence-

mæssige årsager ikke har ønsket at oplyse antallet af kommuner, der anven-

der systemerne Avaleo Social (udsatte børn/unge og udsatte voksne), Sund-

hed (udsatte voksne og ældre) og Omsorg (ældre) på myndighedsområdet. 

Ud fra Avaleos besvarelser vedrørende systemerne er det dog Deloittes vur-

dering, at disse ikke adskiller sig væsentligt fra de øvrige systemer på områ-

derne og derfor ikke ville have påvirket kortlægningens resultater i nævne-

værdig grad. 

3.2. Fremgangsmåde til kortlægning 
og vurdering af dataparathed 

Fremgangsmåden til kortlægning og vurdering af dataparathed er illustreret i 

figuren herunder. 

Figur 4: Fremgangsmåde til vurdering af dataparathed 

 

3.2.1. Kortlægningsramme 

Kortlægningsskemaet er bygget op i to selvstændige dele. 

Den første del indeholder overordnede spørgsmål om systemets anvendelse, 

udbredelse, brug, understøttelse af metoder til dataoverførsel og dokumenta-

tion. Disse spørgsmål er anvendt dels for at indhente stamdata om syste-

merne, dels som grundlag for at vurdere systemets tekniske tilgængelighed, 

hvis data skal kunne deles med en datavarehusløsning. 

3) Konsolidering af dataparathed

Per område Per system

2) Scoring af systemer ud fra dataparathedskriterier

Systemmæssig parathed Registreringsmæssig parathed

1) Kortlægning af systemer og data via spørgeskema

Spørgsmål om systemet Spørgsmål om data
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Det andet kortlægningsskema har til formål at beskrive data i systemet, ka-

rakteren af disse data og anvendelsen af data. Skemaet er bygget op i seks 

datakategorier: person, organisation, sagsbehandlingsaktivitet, ydelse/ind-

sats, udgift og resultat. 

 Person: Hvilke oplysninger registreres om individet, der modtager en 
social ydelse/indsats? 

 Organisation: Hvilke oplysninger registreres om kommunen eller leve-
randøren, der yder/leverer indsatsen? 

 Aktivitet: Hvilke oplysninger registreres om sagsbehandlingsaktiviteter/ 
processer? 

 Ydelse/indsats: Hvilke oplysninger registreres om den sociale indsats? 

 Udgift: Hvilke pris- og udgiftsrelaterede oplysninger registreres? 

 Resultat: Hvilke oplysninger om resultater og effekter af den sociale ind-
sats registreres? 

Datakategorierne er valgt ud fra ambitionen om at etablere en datavarehus-

løsning på socialområdet, hvor der skabes overblik over, hvem der modtager 

sociale ydelser og indsatser, hvorfra med hvilket resultat og til hvilken udgift. 

Datakategorierne afspejler, hvilke datatyper der kræves for at få overblik 

over, hvem der modtager sociale ydelser og indsatser, hvilke resultater ind-

satsen har, og hvilke udgifter der knytter sig til indsatsen – det vil sige de 

data, der er nødvendige for at realisere ambitionen for datavarehuset. Det 

betyder, at en række eksisterende udgiftsdata (eksempelvis data struktureret 

efter den kommunale kontoplan) ikke umiddelbart har et tilstrækkeligt detalje-

ringsniveau til at realisere ambitionen for datavarehuset, da data ikke umid-

delbart kan kobles på individ- og ydelsesniveau.    

For henholdsvis systemniveau og hver af de seks datakategorier registreres 

en række informationer om systemet og dataene. Spørgeskemaet er sendt til 

”systemejerne” for de 50 systemer, der er omfattet af kortlægningen, og/eller 

udfyldt af Deloitte gennem interview med systemejerne. 

3.2.2. Scoring af systemer ud fra 
dataparathedskriterier 

Med afsæt i kortlægningen og systemejernes besvarelser har Deloitte foreta-

get en scoring af dataparatheden i systemerne. Scoringen af dataparatheden 

er foretaget ud fra følgende fem kriterier for vurdering af dataparatheden i 

systemerne: datakobling, aktualitet, standarder, fuldstændighed og konsi-

stens. Der er spurgt ind til alle kriterier for hver datakategori for at afdække 

det fulde dataparathedsbillede per system. 

Spørgsmålene, der ligger til grund for kriterierne, er gennemgået i tabellen 

herunder. 
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Tabel 3: Oversigt over dataparathedskriterier og spørgsmål 

Dataparathedskriterier Spørgsmål Indikator 

Datakobling Kan data direkte eller indirekte 
(via eksternt system) knyttes til 
individ, målgruppe, organisation 
eller ydelse? 

Høj værdi = direkte kobling på 
alle datakategorier 

Lav værdi = indirekte eller ingen 
kobling mellem datakategorier 

Aktualitet Hvor ofte opdateres data? Høj værdi = data opdateres 
månedligt eller hyppigere 

Lav værdi = data opdateres 
mindre frekvent end årligt 

Standarder Understøtter systemet en data-
registrering baseret på en natio-
nal standard om eksempelvis 
ICS, VUM eller Fælles Sprog? 
Og hvilken form ligger data i? 

Høj værdi = national datastan-
dard understøttes, og data 
registreres i struktureret form 

Lav værdi = ingen standard 
understøttes og ustrukturerede 
data 

Fuldstændighed Hvor dækkende er kommuner-
nes dataregistrering? Registre-
rer kommunerne alle data om 
borgere og den sociale indsats 
eller registreres kun en del-
mængde af data? 

Høj værdi = alle tilfælde/sager 
registreres 

Lav værdi = kun nogle tilfælde/ 
sager registreres 

Konsistens Bliver data registreret ensartet i 
systemet, eller anvender kom-
munerne forskellige registre-
ringspraksisser? 

Høj værdi = ensartet registre-
ring af data 

Lav værdi = meget uensartet 
registrering af data 

Svarmulighederne til hvert parathedskriterie er udarbejdet i struktureret form, 

hvor systemejere og systemleverandører2 har haft mulighed for at vælge 

mellem flere svarmuligheder. Svarmulighederne og Deloittes scoring af be-

svarelserne (angivet som numerisk værdi) er gengivet i tabellen herunder. 

Tabel 4: Svarmuligheder og scoring af besvarelser 

Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens 

1 = direkte kobling til 
individ eller ydelse 

1 = opdatering 
af data på må-
nedsbasis eller 
hyppigere 

1 = national standard 
understøttes og struktu-
rerede data 

1 = alle data 
registreres i 
systemet 

1 = meget ensar-
tet registrering af 
data 

0,5 = indirekte kob-
ling til individ (fx til 
gruppe) eller ydelse 
(via eksternt system) 

0,8 = kvartalsvis 
opdatering af 
data 

0,75 = national standard 
understøttes og delvis 
strukturerede data 

0,75 = data 
registreres over-
vejende i syste-
met 

0,75 = overve-
jende ensartet 
registrering af 
data 

0 = ingen kobling til 
individ, gruppe eller 
ydelse 

0,6 = halvårlig 
opdatering af 
data 

0,5 = national standard 
understøttes og struktu-
reret fritekst 

0,5 = delvis 
registrering af 
data i systemet 

0,5 = delvis 
ensartet registre-
ring af data 

 0,4 = årlig opda-
tering af data 

0,5 = ingen national 
standard understøttes, 
men data findes i struktu-
reret form 

0,25 = begræn-
set registrering af 
data i systemet 

0,25 = meget 
uensartet regi-
strering af data 

                                                      

2 Systemleverandøren må ikke forveksles med dataejer i forhold til de socialfaglige systemer. 
Kortlægningen er baseret på besvarelser fra leverandører af de socialfaglige systemer, mens det 
er kommunerne, der ejer de konkrete data.   
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Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens 

 0,2 = data opda-
teres mindre 
frekvent end 
årligt 

0,25 = ingen national 
standard understøttes og 
delvis strukturerede data 

  

  0,125 = ingen national 
standard understøttes og 
ustrukturerede data 

  

3.2.3. Konsolidering af dataparathed 

Kriterierne kan opdeles i to dimensioner i forhold til dataparathed: 

 En systemmæssig dataparathed, der handler om, hvorvidt systemet un-
derstøtter og muliggør en høj dataparathed. Kriterierne datakobling, ak-
tualitet og standarder hører til denne kategori. 

 En registreringsmæssig parathed, hvilket handler om, hvorvidt brugen af 
systemet medvirker til en høj dataparathed, fordi data registreres konsi-
stent og uden væsentlige huller. Kriterierne fuldstændighed og konsistens 
hører til denne kategori. 

De to dimensioner kan ikke betragtes isoleret fra hinanden, men skal ses 

som komplementære, der sammen medvirker til at skabe høj dataparathed. 

Den systemmæssige understøttelse af nationale standarder vil for eksempel 

ofte være en forudsætning for implementeringen af en ens registrering på et 

område med mange systembrugere. 

På baggrund af en vurdering af kriterieopfyldelsen (på en skala fra 0 til 100 

procent) er der beregnet en samlet dataparathed for hver datakategori i sy-

stemet. Systemernes udbredelse er ligeledes vægtet ind i dataparathedsvur-

deringen, så et system anvendt i eksempelvis 49 ud af 98 kommuner på om-

rådet for udsatte børn og unge samlet set vægter med 50 procent i forhold til 

området.  

Med kriteriet vedrørende anvendelse af nationale standarder tages der højde 

for, at systemernes dataparathed lokalt indenfor den enkelte kommune kan 

være høj, selvom sammenlignelighed af data på tværs af systemer er lav 

som følge af manglende fælles standarder for dataregistrering. 

Det bemærkes desuden, at der i beregningen af dataparatheden tages højde 

for, at de kortlagte socialfaglige systemer på socialområdet ikke dækker alle 

kommuner. Dette betyder i praksis, at hvis der er kortlagt to systemer inden-

for eksempelvis ældreområdet med en udbredelse på henholdsvis 28 og 50 

kommuner, så vægter systemernes dataparathed ind i forhold til en nøgle 

svarende til 78 kommuner – det vil sige (28/78)*100 plus (50/78)*100. Dette 

giver en usikkerhed i dataparatheden for de tilfælde, hvor der ikke haves 

besvarelser for alle kommuner/systemer.  

For de kortlagte registre vægter udbredelsen ikke ind i dataparathedsvurde-

ringen, da disse i udgangspunktet er nationalt dækkende. I dataparatheds-
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vurderingen vil det dog både for de socialfaglige systemer og nationale regi-

stre vægte negativt, hvis dataindberetningen til registret er mangelfuld eller 

inkonsistent, dvs. en lav fuldstændighed af data. 

Parathedskriterier er vægtet i forhold til deres betydning for anvendelse af 

data til analyseformål i datavarehus ud fra følgende vægtningsskala. Dataka-

tegoriernes dataparathed beregnes på baggrund af scoren for hvert enkelt 

parathedskriterie samt vægtningen af disse parathedskriterier, jf. tabellen 

nedenfor. 

Tabel 5: Skala for vægtning af parathedskriterierne 

Kriterie Vægt 

D = Datakobling 1,5 

A = Aktualitet 0,5 

S = Standarder 1,5 

F = Fuldstændighed 1,5 

K = Konsistens 1 

Den samlede dataparathed for datakategorien beregnes således ved at mul-

tiplicere datakategoriens score indenfor hvert parathedskriterie med den 

vægt, parathedskriteriet er tillagt, som vist herunder: 

(1,5 * D + 0,5 * A + 1,5 * S + 1,5 * F + 1 * K) / 6 

Herudover beregnes dataparatheden efter dimensionerne for dataparathed 

for de socialfaglige systemer for hvert område – eksempelvis børneområdet – 

som vist herunder. 

Systemmæssig dataparathed: 

(1,5 * D + 0,5 * A + 1,5 * S + 1,5) / 3,5 

Registreringsmæssig dataparathed: 

(1,5 * F + 1 * K) / 2,5 

Figuren herunder viser et illustrativt eksempel på scoring af datakategorierne. 



 

 

26 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

Figur 5: Eksempel på dataparathed per datakategori og parathedskrite-
rie

 

Note: Rød markerer lav dataparathed, det vil sige, at data ikke umiddelbart kan anvendes til 
analyseformål. Gul markerer svingende/mellem dataparathed, og grøn markerer høj dataparat-
hed, hvilket vil sige, at data er umiddelbart anvendelige til analyseformål. 

Dataparatheden opsummeres på områdeniveau og systemniveau. På områ-

deniveau gengives dataparatheden som illustreret i figuren ovenfor  for ek-

sempel samlet for de socialfaglige systemer på området for udsatte børn og 

unge. 

Økonomi- og afregningssystemer vægter ind til den samlede vurdering af 

dataparatheden på områderne i forhold til udgiftsdata. Derfor fremgår øko-

nomi- og afregningssystemerne særskilt i forhold til vurderingen af datapara-

thed. 

På systemniveau er dataparatheden gengivet per system og hver datakate-

gori som vist i figuren herunder. 

Figur 6: Eksempel på dataparatheden per system og datakategori 

3.3. Kommunernes dataregistrering i 
de socialfaglige systemer 

For at give et billede af, hvad en standard er, og hvilke data kommunerne 

registrerer i sagsbehandlingen er der givet et eksempel i form af standarden 

på socialområdet for voksne. Standarden er voksenudredningsmetoden 

(VUM), som er it-understøttet i DHUV.  Eksemplet illustrerer et udsnit af data 

Datakategorier
Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens

Person

Organisation

Aktivitet

Ydelse/indsats

Udgift

Resultat

Socialfaglige systemer

Systemmæssig parathed Registreringsmæssig parathed

System Person Organisation Aktivitet Ydelses/indsats Udgift Resultat

System1

System2

System3

Socialfaglige systemer
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og er  baseret  på metodehåndbogen for metoden.3 Der henvises til metode-

håndbogen for en uddybende beskrivelse af metoden og eksempler på data-

registrering.  

Figur 7: Processen for sagsbehandlingen og redskaber 

 

Processen for sagsbehandlingen og de redskaber, som den kommunale 

sagsbehandleren anvender som en del af sagsbehandlingsaktiviteten, er 

illustreret i figuren nedenfor. 

I forbindelse med sagens oplysning udredes borgeren i forhold til 11 tema-

er, der samlet set belyser borgerens liv og situation. Et tema er eksempelvis 

borgerens fysiske funktionsniveau, hvor sagsbehandleren blandt andet vur-

derer borgerens niveau på en skala fra 0-4, jf. tekstboksen nedenfor. 

Tabel 6: Eksempel på funktionsvurdering af en borger 

Sagsbehandleren angiver på baggrund af udredningen af de 11 temaer en 

samlet funktionsvurdering på en skala fra A-E. I den faglige vurdering sam-

menfattes oplysningerne i sagen, og der tages stilling til, om borgeren er 

berettiget til en indsats samt hvilken/hvilke indsatser, der eventuelt vil være 

relevante. I Indstillingen lægges der op til, at sagsbehandleren opstiller alter-

nativer, eksempelvis i form af to tilbud med forskelligt omfang og forventet 

pris. I figuren nedenfor fremgår et eksempel på et fiktivt skærmbillede. 

                                                      

3 Kilde: Socialstyrelsen, Voksenudredningsmetoden. Håndbog, 3. udgave marts 2013 
http://www.socialstyrelsen.dk/dhuv 

Oplysninger fra borger Karen fortæller, at hun har ondt i ryggen efter fald på scooter.  

Oplysninger fra andre 
I LÆ26 står, at der skal tages særligt hensyn i forbindelse med, 
at Karen ikke kan udføre rygbelastende arbejde. Lægen har givet 
en optimistisk udsigt med tiden.  

Sagsbehandlers bemærk-
ninger 

Under vores møde har Karen ikke beklaget sig over smerter 

 

Niveau:  1 (=let problem, en smule/lidt) 

Behandlede temaer Rygsmerter 

http://www.socialstyrelsen.dk/dhuv
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Figur 8: Eksempel på skærmbillede 

Når sagsbehandleren udarbejder borgerens handleplan opstilles indsatsfor-

mål og mål, jf. nedenstående tekstboksen for et eksempel, hvor funktionsni-

veauet indgår i målformuleringen. 

Boks 1: Eksempel på målformulering 

Karen skal udvikle evner til at varetage praktiske opgaver, som rengøring og madlavning, så 

hun kan styrke sit funktionsniveau indenfor temaet almindelig daglig livsførelse fra 3 (svært 

problem) til 2 (moderat problem). 

I forbindelse med bestillingen angiver sagsbehandleren en række oplysnin-

ger, hvoraf tabellen nedenfor illustrerer et eksempel herpå.  

I forbindelse med opfølgningen på sagen følger sagsbehandleren op på, 

om borgerens behov har ændret sig, om målet fremadrettet skal revideres, 

og/eller om indsatsen skal ændres. Det kan blandt andet ske med inddragel-

se af en status fra udfører. Sagsbehandleren kan endvidere føre det lovplig-

tige individuelle tilsyn i forbindelse med sagsopfølgningen.  

Tabel 7: Oplysninger i forbindelse med bestillingenSom det fremgår, registre-

rer sagsbehandleren en række data i forbindelse med sagsbehandlingen. På 

baggrund af sagsbehandlerens registreringer i DHUV er det således også 

muligt at udtrække en række data. Disse fremgår af figuren nedenfor. 
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Figur 9: Udtræk af data fra DHUV 

 

Som eksemplet illustrerer, kan sagsbehandleren på standardiseret vis regi-

strere en lang række individbaserede data i forbindelse med sagsbehandlin-

gen . De individbaserede data i eksemplet dækker alle datakategorierne i 

dataparathedsvurderingen både for de grundlæggende og udvidede data. 

Idet hovedparten af de danske kommuner anvender eller har planer om at 

anvende DHUV, vil data i øget omfang findes nationalt over de kommende 

år. En anvendelse til national analyse – af hvem, der modtager hvad, hvorfra, 

til hvilken pris, og med hvilket resultat – forudsætter imidlertid også, at kom-

munernes registreringer er fuldstændig og konsistente dvs. har en høj regi-

streringsmæssig parathed for alle datakategorierne. 
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3.4. Udsatte børn og unge 

I dette afsnit beskrives de centrale systemer på området for udsatte 
børn og unge med fokus på de data, der findes i systemerne. På bag-
grund af datagrundlaget og karakteren af data vurderes dataparathed 
baseret på en række kriterier. 

3.4.1. Opsummering af dataparathed 

Deloittes vurdering af dataparatheden i de socialfaglige systemer på området 

for udsatte børn og unge er baseret på DUBU og CSC Social4. Det bemær-

kes, at DUBU har høj udbredelse, idet systemet aktuelt anvendes fuldt eller 

delvist af 61 kommuner, og yderligere syv kommuner ibrugtager systemet i 

løbet af 2014. CSC Social anvendes af tre kommuner på området for udsatte 

børn og unge. 

Vurderingen af udgiftsdata i økonomi- og afregningssystemerne baserer sig 

på informationer fra to koncernøkonomisystemer, KMD Opus Økonomi og 

Prisme5, samt to økonomi- og afregningssystemer, AS2007 og KMD Børn og 

Voksne, der begge er specifikt målrettet økonomi og afregning på det sociale 

område. 

Dataparathed i systemerne 

I det følgende afsnit præsenteres konklusionerne på analysen af dataparat-

heden. Den systemmæssige parathed i de socialfaglige systemer er overord-

net god for de fleste datakategorier og betydelig bedre end den registre-

ringsmæssige parathed, der på nuværende tidspunkt er forholdsvis lav. Da-

taparatheden er opsummeret i figuren på næste side. 

                                                      

4 Kortlægningen af socialfaglige systemer afgrænser sig fra KMD EKJ og SBSYS. Der er nogle 
kommuner, der anvender EKJ, men det er som udførersystem. SBSYS er i højere at betragte 
som et journalsystem fremfor et decideret sagsbehandlingssystem. 

5 I øvrigt anvendes koncernøkonomisystemet ØS Indsigt i mindre omfang på socialområdet. 
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Figur 10: Dataparatheden på børne- og ungeområdet6 

 

Note: Rød markerer lav dataparathed, det vil sige, at data ikke umiddelbart kan anvendes til 
analyseformål. Gul markerer svingende/mellem dataparathed, og grøn markerer høj datapara-
thed, hvilket vil sige, at data er umiddelbart anvendelige til analyseformål. 

I forhold til den systemmæssige parathed understøtter de socialfaglige sy-

stemer anvendelsen af en fælles begrebs- og procesmodel i form af sagsbe-

handlings- og udredningsmetoden ICS. ICS omfatter standarder for person, 

aktivitet og ydelse/indsats, som det i DUBU og CSC Social er muligt system-

mæssigt at anvende individbaseret for kommunerne. Det er i systemet muligt 

at koble data om aktivitet og ydelse/indsats til enkeltpersoner (individer) og 

organisationer. 

Standarden indeholder desuden mulighed for registrering af målgruppe i 

forbindelse med sagsbehandlingsaktiviteten. Endvidere er det muligt at regi-

strere priser på ydelser. ICS-metoden omfatter dog ikke resultatdata, hvorfor 

denne datakategori ikke er understøttet i systemerne. Systemmæssigt er der 

således mulighed for en fuldstændig og konsistent registrering i kommuner-

ne, det vil sige en høj registreringsmæssig dataparathed. 

Systemleverandørernes vurdering er imidlertid, at kommunerne – på trods af 

en fælles it-understøttet socialfaglig metode på området – ikke registrerer 

data på systematisk og ensartet vis. Således er vurderingen, at registrerings-

praksis på alle datakategorier er forholdsvis dårlig, herunder særligt på data-

områderne aktivitet, ydelse/indsats og udgift. 

Lav parathed er en hindrende faktor for umiddelbar anvendelse af data i et 

datavarehus. En forudsætning for en højere registreringsmæssig datapara-

thed er således en mere fuldstændig og konsistent individregistrering i kom-

munerne med brug af de fælles begrebsapparater. 

                                                      

6 I dataparathedsvurderingen indgår systemerne DUBU og CSC Social, der tilsammen anvendes 
i 72 kommuner.  

Datakategorier
Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens

Person

Organisation

Aktivitet

Ydelse/indsats

Udgift

Resultat

Datakategorier Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens

Udgift

Socialfaglige systemer

Registreringsmæssig parathedSystemmæssig parathed

Økonomi- og afregningssystemer

Systemmæssig parathed Parathed i anvendelse



 

 

32 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

Den systemmæssige dataparathed for person- og organisationsdata er 

vurderet som meget høj for kriterierne datakobling, aktualitet og standarder, 

jf. figur 4 ovenfor. Via en gennemgående registrering af cpr- og cvr-numre i 

systemerne hentes data automatisk og hyppigt ind fra det centrale person- 

og virksomhedsregister (herefter cpr-registret og cvr-registret). Herved holdes 

stamdata løbende opdateret, og der sikres en høj kvalitet. At den registre-

ringsmæssige dataparathed for person- og organisationsdata ikke er maksi-

mal skyldes en varierende og til dels manglende registrering af ”supplerende” 

oplysninger indenfor disse datakategorier – for eksempel oplysninger om 

antal søskende og mailadresse. Idet der findes cpr- og cvr-oplysninger, an-

ses uensartet registrering af disse supplerende oplysninger som mindre vig-

tigt og ikke hindrende for anvendelse af data i et datavarehus. 

Den registreringsmæssige dataparathed for sagsbehandlingsaktivitets- og 

ydelsesdata er lavere end for person- og organisationsdata, men dog væ-

sentlig højere end dataparatheden for udgifts- og resultatdata. Mulighederne 

for kobling mellem ydelse/indsats og person og mellem sagsbehandlingsakti-

vitet og person er vurderet til at være høj i systemerne. Samtidig angives der 

generelt start- og slutdato på ydelser og indsatser, så data for den sociale 

indsats kan indgå i en tidsmæssig sekvensering. Derfor er der ikke en sy-

stemmæssig hindring for at foretage koblingen med, hvem der modtager 

hvilke ydelser på et givet tidspunkt. Imidlertid vurderer systemleverandører-

ne, at kommunernes anvendelse (det vil sige den registreringsmæssige da-

taparathed) ikke er fuldstændig og konsistent i forhold til sagsbehandlingsak-

tivitet og ydelsesdata. Data er derfor ikke fuldt ud parate til analyseformål. 

Den system- og registreringsmæssige dataparathed for resultatdata er ikke 

til stede. Det skyldes, at ICS ikke omfatter resultatdata, og systemet derfor 

ikke giver mulighed for en resultatregistrering. 

Pris- og udgiftsdata kan udledes af tre forskellige systemtyper. 1) Alle øko-

nomiske transaktioner registreres i de kommunale økonomi- og regnskabs-

systemer med henblik på generel økonomistyring og regnskabsaflæggelse. 

2) Der findes desuden specialiserede økonomi- og afregningssystemer på 

socialområdet, og 3) endvidere er det muligt at registrere priser i de social-

faglige systemer. 

I de kommunale økonomi- og regnskabssystemer (1) kan alle udgiftskonte-

ringer henføres til den kommunale kontoplan udstedt af Økonomi- og Inden-

rigsministeriet. Ønskes data på yderligere registreringsdimensioner end ho-

vedkonti, eksempelvis ydelses- og individniveau, skal dette opsættes speci-

fikt i systemerne som konteringsdimensioner. Registreringspraksis udover 

den kommunale kontoplan er ikke konsistent/ensartet på tværs af kommu-

nerne. Således kan det ikke antages, at der registreres på ydelses- og indi-

vidniveau, ligesom registreringskriterierne kan variere fra kommune til kom-

mune. 
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I tillæg til de kommunale økonomi- og regnskabssystemer har 14 kommuner 

implementeret specialiserede økonomi- og afregningssystemer (2) på børne-

området. Disse systemer rummer mulighed for at registrere pris- og økono-

mioplysninger i forhold til ydelser og individer. Dette er dog ikke baseret på 

faste standarder, og anvendelsen er forskelligartet – nogle anvender alene 

systemerne til mellemkommunale afregninger, og andre anvender systemer-

ne til egentlig økonomistyring. 

Endelig rummer de socialfaglige systemer (3) mulighed for at registrere pris-

oplysninger knyttet til ydelser og individer. Registreringspraksis på dette om-

råde er inkonsistent, og der findes ikke faste standarder for priser, der under-

støtter en sammenligning på nationalt niveau (herunder en fast definition af, 

hvad en pris udgør). Endvidere er prisoplysninger registreret i de socialfagli-

ge systemer ikke nødvendigvis afspejlet i de faktiske udgifter, da der ud over 

taksterne eksempelvis kan være en række tillægsydelser. 

3.4.2. Systemlandskabet på området for udsatte 
børn og unge 

Kortlægningen omfatter 137 systemer på børne- og ungeområdet, der over-

ordnet kan inddeles i fem systemtyper: 

1. Registre (statistikker og registre) 

2. Socialfaglige systemer 

3. Periodisk gennemførte surveys 

4. Økonomi- og afregningssystemer (koncernsystemer og specialiserede 
systemer) 

5. Stamdatasystemer. 

Systemlandskabet er illustreret på næste side med en opdeling efter generel-

le og specialiserede socialfaglige systemer og registre. Generelle systemer 

dækker systemer, der anvendes bredt og generelt på området for udsatte 

børn og unge, og indeholder dermed en stor mængde data, mens specialise-

rede systemer indsamler data om et specifikt del- og indsatsområde, eksem-

pelvis anbragte børn og unge.  

                                                      

7 Jævnfør afsnit 3.1 er Avaleo Social kortlagt, men indgår ikke eksplicit i rapporten på grund af 
manglende oplysninger fra Avaleo. 
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Figur 11: Systemlandskabet på området for udsatte børn og unge 

 

I det følgende beskrives karakteristika for systemerne på området, og hvad 

der kendetegner de data, der registreres i systemerne. Økonomi- og afreg-

ningssystemer og stamdatasystemer vil blive beskrevet under afsnit 3.6 

sammen med de periodisk gennemførte surveys på området. 

3.4.3. Nationale registre 

I det følgende afsnit beskrives de generelle og specialiserede registre samt 

de data, der findes i registrene. 

Generelle registre 

Som led i De Nationale Dokumentationsprojekter indsamler Danmarks Stati-

stik data om udsatte børn og unge fra en række datakilder på området, her-

under nationale registre og socialfaglige systemer. 

Generelle Specialiserede

Socialfaglige systemer

Økonomi- og afregningssystemer

Stamdatasystemer

Tilbuds-

portalen

KMD Opus AS2007Prisme

Generelle

Nationale statistikker og registre

CSC Social

Kvinder og børn 

på krisecenter

De Nationale 

Dokumentationsprojekter –

Udsatte børn og unge

Anbringelses-

statistikken

Børneforløbs-

undersøgelsen

Børnehuse

DUBU

KMD Børn 

& Voksne

Surveys

Generelle Specialiserede

Avaleo 

Social
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Tabel 8: Karakteristika for data i De Nationale Dokumentationsprojekter 
om udsatte børn og unge 

De Nationale Dokumentationsprojekter – Udsatte børn og unge 

Anvendelsesområde(r) Anbringelse, tildeling af kontaktperson/støtte-
person, dagtilbud, praktisk/pædagogisk støtte, 
familiestøtte, ungepålæg og forældrepålæg 

Systemejer MBLIS/Danmarks Statistik  

Eventuelt andre anvendelsesområder Nej 

Brugere Ministerier, styrelser, kommuner, regioner, 
kommunale organisationer, fagforeninger, 
interesseorganisationer, konsulentfirmaer, 
private virksomheder, forskere, journalister, 
studerende og borgere 

Placering af data Opbevares centralt af Danmarks Statistik 

Datakilder For flertallet af kommunerne indberettes data 
via Danmarks Statistiks websystem med 
direkte indtastning. For de øvrige kommuner 
indberettes data digitalt via DUBU, CSC 
Social (Københavns Kommune), AS2007, 
KMD Børn og Voksne samt via Aalborg og 
Aarhus kommuners egenudviklede systemer. 
I 2014 er det planen at supplere med data om 
anbringelser fra Ankestyrelsens anbringelses-
register. Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd (SFI) vedrørende venskaber, kontakt 
til forældre og fritidsaktiviteter. 

Dokumentation Beskrivelse af variable8 samt dataleverancer 
og dataudveksling mellem kommune og 
Danmarks Statistik er tilgængelig. 

Metoder til dataoverførsel System-til-system-integration og webservices 

Data i registrene 

I skemaet nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der indberettes 

til eller indgår i De Nationale Dokumentationsprojekter vedrørende udsatte 

børn og unge. Dataangivelserne i tabellen nedenfor kan derfor også afspejle 

data fra tilgrænsende områder. En nærmere gennemgang af disse data vil 

blive foretaget senere. 

Tabel 9: Datakategorier, der indberettes til/indgår i De Nationale Doku-
mentationsprojekter om udsatte børn og unge 

Register Person 
Organi-
sation 

Aktivitet 
Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

De Nationale Dokumen-
tationsprojekter – Ud-
satte børn og unge 

    Ikke 
relevant       

                                                      

8 Generelt er dokumentationen kvalitetssikret eksternt for en række af de mest anvendte variable 
i registre hos Danmarks Statistik. 
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På nuværende tidspunkt indsamler Danmarks Statistik ikke individbaseret 

prisdata/udgiftsdata eller resultatrelaterede data om udsatte børn og unge i 

forbindelse med De Nationale Dokumentationsprojekter. Dog indgår Dan-

marks Statistiks aggregerede udgiftsdata fra de kommunale regnskaber og 

aggregerede resultatbaserede data fra en række tilgrænsende områder ek-

sempelvis Danmarks Statistiks uddannelsesregister og fra Sundhedsstyrel-

sen. 

I skemaet herunder beskrives typen af data, der registreres i registrene på 

området. 

Tabel 10: Typer af data, der indberettes til/indgår i De Nationale Doku-
mentationsprojekter om udsatte børn og unge 

Datakategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-nummer på barn/ung, cpr-nummer på 
indehaver af forældremyndigheden 

Struktureret 

Organisation 
(Leverandør/sagsbehandlende 
organisation) 

Handlekommune (kommunenavn og kom-
munenummer), cvr-nummer, produktionsen-
hedsnummer 

Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Ikke relevant - 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Forebyggende foranstaltninger9 Struktureret 

Indsatsens start- og slutdato Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Ikke individbaserede offentlige nettodriftsud-

gifter til udsatte børn og unge, og er opdelt 

på: 

- særlige dag- og klubtilbud 

- plejefamilie og opholdssteder 

 - forebyggende foranstaltninger 

 - døgninstitutioner 

 - sikrede pladser 

Struktureret 

Resultat  
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Fra tilgrænsende område indgår en række 
data eksempelvis: Antallet af selvmord er 
opgjort for henholdsvis 0-17-årige og 18-22-
årige  

Andel udsatte unge, der gennemfører skole-
gang/uddannelse 

Struktureret 

Antal modtagere af behandling for stofmis-
brug (jf. Stofmisbrugsdatabasen nedenfor). 

Antal sammenbrud i anbringelsen (jf. An-
bringelsesstatistikken nedenfor).  

Struktureret 

                                                      

9 Aflastningsophold for børn/ung med ophold i eget hjem (§ 52, stk. 3, nr. 5), Personlig rådgiver 
(§ 52, stk. 3, nr. 6), Fast kontaktperson for den unge alene (§ 52, stk. 3, nr. 7), Formidling af 
praktikophold til unge hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 9), Etablering af 
udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted (§ 76a, stk. 3, nr. 4), Ungepålæg (§ 57b), 
Fast kontaktperson for unge i efterværn (§ 76 stk. 3, nr. 3), Personlig rådgiver for den unge i 
efterværn (§ 76 stk. 3, nr. 2) og Opretholdelse af fast kontaktperson for unge i efterværn (§ 76 
stk. 2). 
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Specialiserede registre 

Ankestyrelsen og Socialstyrelsen indsamler data om specifikke indsatser for 

udsatte børn og unge i henholdsvis Anbringelsesstatistikken og dokumentati-

onssystemet bag børnehusene i Danmark. Karakteristika for disse registre 

gennemgås på de følgende sider. 

Der er på nuværende tidspunkt fem børnehuse i Danmark, der har til opgave 

at varetage indsatsen overfor børn (0-17 år), der har været udsat for over-

greb. Børnehusene er forpligtet til løbende at registrere en række oplysninger 

om de børn og unge, der gennemgår forløb hos dem, og indberette disse 

oplysninger til Socialstyrelsen. Udover angivelse af cpr-nummer er det obliga-

torisk at indberette oplysninger om startdato på sagen, type eller karakter af 

overgreb, tidspunkt for overgreb, den formodede krænkers relation til bar-

net/den unge samt indsatsen i børnehuset. 

Tabel 11: Karakteristika for Børnehuse 

Børnehuse 

Anvendelsesområde(r) Dokumentation af indsatserne i børnehusene 
for børn og unge, der har været udsat for 
overgreb. 

Systemejer Socialstyrelsen (Videnscentret for Sociale 
Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb 
mod børn – SISO) 

Eventuelt andre anvendelsesområder Nej 

Brugere Medarbejdere ved børnehusene 

Placering af data Opbevares centralt af Socialstyrelsen 

Datakilder Direkte indtastning i systemet og data koblet 
fra cpr-registret 

Dokumentation Ja – beskrivelse af metadata og variable 

Metoder til dataoverførsel Der er etableret en REST10-webservice til 
systemet 

Kommunerne indberetter oplysninger om børn og unge (0-17 år), der er be-

sluttet anbragt udenfor hjemmet, samt unge (18-22 år) i døgnophold som led 

i efterværn. Der skal blandt andet indberettes oplysninger til registret, når 

kommunen træffer afgørelse om valg af anbringelsessted og ved overtagel-

ser af handleforpligtelse fra andre kommuner. 

                                                      

10 Webservice standard, der bygger på protokollen HTTP 



 

 

38 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

Tabel 12: Karakteristika for Anbringelsesstatistikken 

Anbringelsesstatistikken 

Anvendelsesområde(r) Anbringelse af børn og unge (0-17 år) udenfor 
hjemmet samt anbringelse af unge (18-22 år) i 
døgnophold i efterværn 

Systemejer Ankestyrelsen 

Eventuelt andre anvendelsesområder Nej 

Brugere Sagsbehandlere i kommunerne 

Placering af data Opbevares centralt af Ankestyrelsen 

Datakilder Direkte i systemet 

Dokumentation Ja 

Metoder til dataoverførsel Webservice og manuel indberetning via  
eSurvey (SAS Survey Solution) 

Data i registrene 

I skemaet nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der er repræ-

senteret i registrene på området. En nærmere gennemgang af disse data vil 

blive foretaget senere. 

Tabel 13: Datakategorier i registrene på området for udsatte børn og 
unge 

Register Person 
Organi-
sation 

Aktivitet 
Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

Børnehuse     
Ikke  

relevant     

Anbringelses-
statistikken     Ikke  

relevant     

Alle registrene indeholder oplysninger på individniveau og oplysninger om 

indsatser for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik og Ankestyrelsen 

henter samtidig data om kommunen, der yder indsatsen. Danmarks Statistik 

har planer om, at pris- og udgiftsrelaterede data skal indsamles i forbindelse 

med De Nationale Dokumentationsprojekter på børne- og ungeområdet, men 

i dag findes disse typer data ikke. 

I skemaet herunder beskrives typen af data, der registreres i registrene på 

området. 
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Tabel 14: Typer af data i de specialiserede registre på området for ud-
satte børn og unge 

Datakategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-nummer på barn/ung Struktureret 

Karakter af eventuelt overgreb, overgrebets 
varighed, formodet krænkers relation til barnet 

Struktureret 

Organisation 
(Leveran-
dør/sagsbehandlende orga-
nisation) 

Handlekommune (kommunenavn og kommu-
nenummer), sagsbehandler, lokalforvaltning, 
beliggenhedskommune (kommunenavn og 
kommunenummer). Tidligere handlekommune 
(kommunenavn og kommunenummer). Anbrin-
gelsesstedets P-nummer. 

Struktureret 

For børnehuse er det obligatorisk at registrere, 
hvilken kommune barnet eller den unge kom-
mer fra. 

Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Ikke relevant - 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Afgørelser om anbringelser udenfor hjemmet11 Struktureret 

Registrering af den indsats, barnet får i børne-
huset, fx videoafhøring, politiafhøring (ikke 
video), retsmedicinsk undersøgelse, lægelig 
undersøgelse, krisesamtale 

Struktureret 

Indsatsens start- og slutdato Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Ingen data - 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Ingen data - 

3.4.4. Socialfaglige systemer 

Som led i kortlægningen er følgende socialfaglige systemer på området for 

udsatte børn beskrevet: 

 DUBU 

 CSC Social. 

DUBU er et socialfagligt myndighedssystem, der med udgangen af 2014 

anvendes i 68 kommuner. Systemet dækker hele serviceloven på børne- og 

ungeområdet. 

                                                      

11 Anbringelser med samtykke (§ 52.3.8), Anbringelser uden samtykke (§ 58), Forlængelse af 
hjemtagelsesperioden (§ 60), Efterværn med døgnophold (§ 76.3.1) og Socialpædagogisk be-
handling (straffelovens § 74a) 
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Tabel 15: Karakteristika for DUBU 

DUBU 

Anvendelse  
(fagområde) 

Hele serviceloven på området for udsatte børn og unge samt børn 
med handicap 

Systemejer KOMBIT 

Systemtype Sagsbehandlingssystem (myndighed) 

Antal kommuner, der 
anvender 

61 kommuner – yderligere 7 kommuner tager DUBU i brug fra maj 
eller november 2014 

Eventuelt andre  
anvendelsesområder 

Børn og unge med funktionsnedsættelse 

Brugere Sagsbehandlere, økonomimedarbejdere, administrativt personale, 
it-afdeling og DUBU-leverandøren 

Placering af data Opbevares centralt hos systemleverandøren 

Koblinger til andre 
systemer 

Cpr-registret, cvr-registret, Tilbudsportalen 

Muligheder for data-
overførsel 

Webservices i XML, SOAP-services og udveksling via SFTP. DUBU 
har en række integrationer til eksterne systemer. Disse følger som 
hovedregel OIOXML-standarderne, herunder blandt andet OIO 
S&D-snitflade for udveksling af sager og dokumenter. 

CSC Social er del af CSC Scandihealths VITAE Suite. CSC Social er et soci-

alfagligt system til både myndighed og udfører på socialområdet. Det anven-

des indtil videre af tre kommuner på området for udsatte børn og unge og 

understøtter ICS-metoden. 

Tabel 16: Karakteristika for CSC Social 

CSC Social 

Anvendelse  
(fagområde) 

Generel forvaltning på myndigheds- og udførerniveau 

Systemejer CSC Scandihealth 

Antal kommuner, der 
anvender 

3 kommuner 

Eventuelt andre  
anvendelsesområder 

Udsatte voksne 

Brugere Sagsbehandlere i kommunen 

Placering af data Forskelligt fra kommune til kommune – data opbevares som ud-
gangspunkt decentralt hos den enkelte kommune 

Kobling til andre  
systemer 

Cpr-registret, Tilbudsportalen og andre systemer i VITAE Suiten 

Muligheder for data-
overførsel 

Åbne standarder for udveksling af data (OIOXML) 
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Data i systemerne 

I tabellen nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der er repræsen-

teret i systemerne på området. En nærmere gennemgang af disse data vil 

blive foretaget senere. 

Tabel 17: Datakategorier i socialfaglige systemer på området for udsatte 
børn og unge 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

DUBU            

CSC 
Social             

Nedenfor beskrives typen af data, der er til rådighed i systemerne på områ-

det, og om data ligger i struktureret eller ustruktureret form. 

Tabel 18: Typer af data i de socialfaglige systemer på området for ud-
satte børn og unge 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Adressehistorik, postnummer, mobil, 
mailadresse, forældremyndighed/værge, 
antal søskende anbragt, ægteskabelig 
status, samlivsforhold 

Både strukturere-
de data og fritekst 

Organisation 
(Leveran-
dør/sagsbehandlende orga-
nisation) 

Navn og adresse på sagsbehandlende 
kommune og oplysninger om betalings-
kommune 

Struktureret 

 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Sagsbehandlingsaktiviteter i henhold til 
ICS 

Både strukturere-
de data og fritekst 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Både ikkevisiterede sociale indsatser og 
visiterede sociale indsatser efter lov om 
social service (og andre love) 

Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Priser på tilbud – ikke på enkeltstående 
ydelser 

Struktureret 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Ingen data - 

3.4.5. Vurdering af dataparathed på området for 
udsatte børn og unge 

I dette afsnit udfoldes den opsummerede dataparathedsmodel fra afsnit 3.4.1 

i en beskrivelse af dataparatheden per datakategori for hvert af de nationale 

registre og socialfaglige systemer. 
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Dataparathed i de generelle registre 

Dataparatheden i de data, der indberettes til De Nationale Dokumentations-

projekter for udsatte børn og unge, er opsummeret i figuren herunder12. 

Figur 12: Dataparatheden i de data, der indberettes til/indgår i De Natio-
nale Dokumentationsprojekter om udsatte børn og unge 

 

Generelt set er der relativt gode data i De Nationale Dokumentationsprojek-

ter. Dog er der på nuværende tidspunkt ikke  individbaserede økonomiske 

data eller resultat- og effektdata på socialområdet (dvs. ikke tilgrænsende 

områder), som ikke indgår Anbringelsesstatistikken. 

Mulighederne for at knytte individer til specifikke ydelser i registret er gode, 

da der ved indberetning angives cpr-nummer på modtager af en indsats, som 

kan kobles til indsatsen. Datagrundlaget kan derfor anvendes til at skabe et 

overblik i forhold til, hvem der får hvilke ydelser. 

Registret har stor dækningsgrad og derved fuldstændighed, idet Danmarks 

Statistik modtager data fra størstedelen af kommunerne. 

Dataparatheden trækkes ned af, at hændelser i registret kun opdateres én 

gang om året. Det har den konsekvens i datavarehussammenhæng, at der 

ikke løbende vil kunne trækkes data fra registret. 

Dataparathed i de specialiserede registre 

Dataparatheden for Anbringelsesstatistikken og Dokumentationssystemet til 

børnehusene er opsummeret i figuren herunder. 

Figur 13: Dataparatheden for de specialiserede registre på området for 
udsatte børn og unge 

 

Dataparatheden i Anbringelsesstatistikken er højere end i Børnehusene, der 

også er et relativt nyetableret dokumentationssystem. Registrene indeholder 

                                                      

1212 Data om sagsbehandlingsaktivitet er generelt i rapporten ikke medtaget som vurderingskrite-

rie for registrene, da denne type data skal ses som del af et sagsbehandlingsforløb, der registre-
res i sagsbehandlingssystemet, og ikke nødvendigvis giver mening at placere i et centralt regi-
ster. 

Register
Person Organisation Aktivitet Ydelse/indsats Udgift Resultat

De Nationale 

Dokumentationsprojekter – 

Udsatte børn og unge

Ikke 

relevant

De generelle nationale registre

Register Person Organisation Aktivitet Ydelse/indsats Udgift Resultat

Anbringelsesstatistikken
Ikke 

relevant

Børnehuse
Ikke 

relevant

Specialiserede nationale registre
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ikke udgifts- eller resultatdata, hvilket samlet set påvirker dataparatheden 

negativt. 

I Anbringelsesstatistikken registreres data meget konsistent, og koblingsmu-

lighederne mellem ydelsesmodtager og konkrete ydelser er gode, da ydel-

sesdata kan henføres til cpr-nummer. Der er en del oplysninger om indsatsen 

i børnehusene, det er frivilligt at indberette, hvilket skaber en delvis uensartet 

registrering og indberetning til Socialstyrelsen og en mellem-lav fuldstændig-

hed af data. 

Dataparathed i de socialfaglige systemer 

Dataparatheden i DUBU er opsummeret i figuren herunder. 

Figur 14: Dataparatheden i DUBU og CSC Social 

 

I kraft af at DUBU bygger på en standardiseret sagsbehandlings- og udred-

ningsmetode, kunne det forventes, at aktivitets- og ydelsesdata havde en 

højere dataparathed. Når dette ikke er tilfældet, skyldes det – som påpeget i 

afsnit 3.4.1 – at kommunerne ikke anvender DUBU ensartet. 

Af figuren bemærkes det, at person- og organisationsdata vurderes at have 

høj dataparathed, udgiftsdata vurderes at have lav dataparathed, og resultat-

data ikke registreres i systemet. 

Dokumentationsniveau og tilgængelighed af data i 
systemerne 

Dataparatheden på området giver et overordnet billede af kvaliteten af data i 

systemerne. Udover datakvalitet er tilgængelighed af data i systemerne en 

forudsætning for anvendelse af data i datavarehussammenhæng, da lav 

tilgængelighed af data potentielt set kan være en hindring for anvendelse af 

data. 

Af bestemmende faktorer for datas tilgængelighed er, 1) om data er placeret 

centralt eller decentralt, 2) om systemet er dokumenteret, det vil sige, om 

systemets datamodel og eventuelle snitflader er beskrevet, og 3) i hvilket 

omfang der indgår løsninger til dataoverførsel. 

Systemernes tilgængelighed er beskrevet i tabellen herunder. 

System Person Organisation Aktivitet Ydelse/indsats Udgift Resultat

DUBU

CSC Social

Socialfaglige systemer
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Tabel 19: Dokumentationsniveau og tilgængelighed af systemer på 
området for udsatte børn og unge 

System 
Placering  
af data Dokumentation 

Løsninger til dataover-
førsel 

De Nationale 
Dokumentati-
onsprojekter 

Centralt af Dan-
marks Statistik 

Beskrivelse af variable 
samt dataleverancer og 
dataudveksling mellem 
kommune og Danmarks 
Statistik er tilgængelig 

System-til-system-
integrationer, webservices 

Anbringelses-
statistikken 

Centralt af Anke-
styrelsen 

Ankestyrelsen har udar-
bejdet systemdokumenta-
tion 

Webservice og manuel 
indberetning via eSurvey 
(SAS Survey Solution) 

Børnehuse Centralt af Soci-
alstyrelsen 

Ja, metabeskrivelser af 
REST-webservices 

Der er etableret en REST-
webservice til systemet 

DUBU Centralt hos 
systemleveran-
døren 

Delvis, arbejde pågår for at 
gøre systemets datamodel 
tilgængelig 

Webservices i XML, SO-
AP-services, udveksling 
via SFTP. DUBU har en 
række integrationer til 
eksterne systemer. Disse 
følger som hovedregel 
OIOXML-standarderne, 
herunder blandt andet OIO 
S&D-snitflade for udveks-
ling af sager og dokumen-
ter. 

CSC Social Forskelligt fra 
kommune til 
kommune – data 
opbevares som 
udgangspunkt 
decentralt hos 
den enkelte 
kommune 

Ja, men ikke offentligt 
tilgængelig – kan rekvire-
res ved henvendelse til 
CSC 

Åbne standarder for ud-
veksling af data (OIOXML) 

Tilgængeligheden af data på området vurderes som god, idet data hovedsa-

geligt ligger centralt placeret, alle systemer er helt eller delvist dokumenteret, 

og alle systemerne understøtter mindst én standard for udveksling af data. 
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3.5. Udsatte voksne 

I dette afsnit beskrives de centrale systemer på området for udsatte 
voksne med fokus på de data, der findes i systemerne. På baggrund af 
datagrundlaget og karakteren af data vurderes dataparathed baseret på 
en række kriterier. 

3.5.1. Opsummering af dataparathed 

Deloittes vurdering af dataparatheden i de socialfaglige systemer på området 

for udsatte voksne baserer sig på en kortlægning af CSC Social, inCorp Por-

tal og KMD EKJ, der alle som led i DHUV-projektet (Digitalisering af handi-

cap- og udsatte voksne-området) i et vist omfang tilbyder it-mæssig under-

støttelse af VUM. Derfor kaldes systemerne også i daglig tale for DHUV-

systemerne. I alt 78 kommuner anvender de kortlagte systemer. Udover 

DHUV-systemerne er der gennemført en kortlægning af følgende specialise-

rede socialfaglige systemer: KMD Social Pension, KMD Boliganvisning og 

CSC Sundhed. Da disse systemer anvendes indenfor afgrænsede dele af 

socialområdet, vil de ikke indgå i den samlede dataparathedsvurdering for 

området.  

Vurderingen af udgiftsdata i økonomi- og afregningssystemerne baserer sig 

på informationer fra to koncernøkonomisystemer: KMD Opus Økonomi og 

Prisme. Herudover indgår to økonomi- og afregningssystemer – AS2007 og 

KMD Børn og Voksne – der begge er specifikt målrettet økonomi og afreg-

ning på det sociale område. 

Dataparathed i systemerne 

I det følgende afsnit præsenteres konklusionerne på analysen af dataparat-

heden. 

Den systemmæssige dataparathed – det vil sige understøttelse af standarder 

for dataregistrering og datakoblingsmuligheder – i de socialfaglige systemer 

er overordnet betragtet højere end den registreringsmæssige parathed – det 

vil sige graden af ensartethed i anvendelsen af systemerne. 
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Figur 15: Dataparatheden i DHUV-systemerne på udsatte voksne-
området13 

 

Note: Rød markerer lav dataparathed, det vil sige, at data ikke umiddelbart kan anvendes til 
analyseformål. Gul markerer svingende/mellem dataparathed, og grøn markerer høj datapara-
thed, hvilket vil sige, at data er umiddelbart anvendelige til analyseformål. 

Systemmæssigt er der gode muligheder for at koble data på området, og 

derfor vurderes dataparatheden for kriteriet vedrørende dataenes koblings-

grad generelt som høj. Der er ikke i alle systemer mulighed for at foretage 

entydig kobling mellem tildelte ydelser/indsatser og de afledte resultater, 

hvorfor resultatdata scorer lavere i dataparathedsvurderingen i forhold til 

kriteriet vedrørende datakobling. 

Systemerne understøtter bredt opdatering af data i realtid, det vil sige kort tid 

fra lokal oprettelse eller opdatering af sag/aktivitet, til data er opdateret gene-

relt i systemerne. Information om ydelser/indsatser og priser opdateres ikke 

på jævnlig basis i systemerne, hvilket trækker lidt ned i paratheden for kriteri-

et vedrørende aktualitet. Dette udsving i forhold til aktualiteten vurderes i 

denne sammenhæng ikke som hindrende faktor for anvendelse data til ana-

lyseformål i et datavarehus. 

På trods af høj dataparathed i systemerne – i kraft af understøttelsen af den 

fælles sagsbehandlings- og udredningsmetode VUM – er systemleverandø-

rernes generelle vurdering, at kommunerne anvender systemerne relativt 

forskelligartet, hvilket fremgår af den middel til høje dataparathed i forhold til 

registreringsmæssig praksis. 

Den systemmæssige dataparathed for person- og aktivitetsdata er samlet 

set vurderet som høj, hvilket vil sige, at systemerne understøtter en direkte 

                                                      

13 I dataparathedsvurderingen indgår systemerne CSC Social, inCorp Portal og KMD EKJ, der 
tilsammen anvendes i 78 kommuner. 

Datakategorier
Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens

Person

Organisation

Aktivitet

Ydelse/indsats

Udgift

Resultat

Datakategorier Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens

Udgift

Socialfaglige systemer

Systemmæssig parathed Registreringsmæssig parathed

Økonomi- og afregningssystemer

Systemmæssig parathed Registreringsmæssig parathed
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datakobling, opdatering af data med høj frekvens samt en fælles socialfaglig 

metode for udredning og sagsbehandling. Når sagsbehandleren har indtastet 

cpr-nummer på en person, kobles data fra cpr-registret via en systemmæssig 

integration mellem DHUV-systemerne og det fælles cpr-register. Yderligere 

indeholder DHUV mulighed for registrering af målgrupper. Den registrerings-

mæssige dataparathed for persondata er samlet set høj, men dog lavere 

sammenlignet med den systemmæssige. Årsagen til, at den registrerings-

mæssige dataparathed for persondata ikke er maksimal, er, at der ikke er 

ensartet registrering af supplerende informationer om individer i systemerne. 

Idet systemerne indeholder valide cpr-data, vurderes dette dog ikke som 

hindrende for anvendelse af data til analyseformål. Af dataparathedsvurde-

ringen fremgår det endvidere, at information vedrørende sagsbehandlingsak-

tivitet ikke registreres ensartet – det vil sige kriteriet angående konsistens – 

selvom der er systemmæssig understøttelse af VUM. Udover VUM-

understøttelsen muliggør DHUV-systemerne individbaseret historik for sags-

behandlingsaktiviteterne. 

Den systemmæssige dataparathed for organisationsdata er høj (grøn) i 

forhold til aktualitets- og datakobling, hvilket betyder, at data opdateres med 

en hyppig frekvens, samtidig med at det via en nøgle er muligt at identificere 

for eksempel handle- og betalingskommune – og i nogle tilfælde sagsbe-

handler – i forhold til en social indsats. 

Organisationsdata registreres ikke direkte i systemerne for alle sager, hvilket 

ses ved en middel (gul) til høj (grøn) dataparathed for kriteriet vedrørende 

fuldstændighed. Idet mange organisationsdata er tilgængelige via systemer-

nes integration til Tilbudsportalens data, vurderes dette ikke som afgørende 

for anvendelse af data til analyseformål. Dog vurderer systemleverandørerne, 

at organisationsdata kun registreres delvis ens på området – derfor en mid-

del (gul) dataparathed for kriteriet vedrørende konsistens. 

Den systemmæssige dataparathed for ydelses- og indsatsdata er middel 

(gul) til høj (grøn), og den registreringsmæssige dataparathed er middel (gul), 

det vil sige lidt lavere. Der er mulighed for direkte kobling mellem indsatser 

og specifikke individer, hvorfor dataparatheden for kriteriet om datakobling er 

maksimal. Ydelses- og indsatsdata registreres direkte i systemerne med 

hyppig frekvens og i tråd med lovparagraffer i serviceloven. Endvidere angi-

ves periode samt start- og slutdato for modtagne ydelser og indsatser gene-

relt, så de sociale indsatser kan følges over tid og indgå i en form for tids-

mæssig sekvensering. På den baggrund må den systemmæssige datapara-

thed overordnet betragtes som god. Den registreringsmæssige parathed er 

lavere på området, fordi information om ydelser og indsatser registreres in-

konsistent. Der skal derfor ske forbedringer i forhold til praksis vedrørende 

dataregistrering, før en høj dataparathed kan opnås. 

Den systemmæssige dataparathed for resultatdata er maksimal i forhold til 

aktualitet, da systemerne understøtter frekvent opdatering af disse data. Det 

er ikke muligt i alle systemer at koble resultater og effekter til ydelser eller 
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indsatser, hvorfor dataparatheden for kriteriet vedrørende datakobling er 

middel (gul). I DHUV-systemerne er det – i kraft af understøttelse af VUM og 

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO)14 – muligt at dokumentere og registrere 

strukturerede resultatdata i form af kvantificerbare funktionsvurderinger i 

sagsforløbet, hvormed data kan systematiseres og potentielt set sammenlig-

nes på tværs af kommunale registreringer. Det er dog systemleverandører-

nes vurdering, at resultat- og effektdata ikke registreres konsistent – og der-

for kan være svært at sammenligne på tværs af kommuner, fordi data ikke er 

ensartede – hvilket bevirker lav (rød) dataparathed for kriteriet vedrørende 

konsistens. Derudover registreres resultater og effekter ikke altid som led i 

sagsforløbet, hvorfor dataparatheden for kriteriet i tilknytning til fuldstændig-

hed er middel (gul). 

Pris- og udgiftsdata kan udledes af tre forskellige systemtyper. 1) Alle øko-

nomiske transaktioner registreres i de kommunale økonomi- og regnskabs-

systemer med henblik på generel økonomistyring og regnskabsaflæggelse. 

2) Der findes desuden specialiserede økonomi- og afregningssystemer på 

socialområdet, og 3) endvidere er det muligt at registrere priser i de social-

faglige systemer. 

I de kommunale økonomi- og regnskabssystemer (1) kan alle udgiftskonte-

ringer henføres til den kommunale kontoplan udstedt af Økonomi- og Inden-

rigsministeriet. Ønskes data på yderligere registreringsdimensioner end ho-

vedkonti, eksempelvis ydelses- og individniveau, skal dette opsættes speci-

fikt i systemerne som konteringsdimensioner. Registreringspraksis udover 

den kommunale kontoplan er ikke konsistent/ensartet på tværs af kommu-

nerne. Således kan det ikke antages, at der registreres på ydelses- og indi-

vidniveau, ligesom registreringskriterierne kan variere fra kommune til kom-

mune. 

I tillæg til de kommunale økonomi- og regnskabssystemer har 19 kommuner 

implementeret specialiserede økonomi- og afregningssystemer (2) på udsatte 

voksne-området. Disse systemer rummer mulighed for at registrere pris- og 

økonomioplysninger i forhold til ydelser og individer. Dette er dog ikke base-

ret på faste standarder, og anvendelsen er forskelligartet – nogle anvender 

alene systemer til mellemkommunale afregninger, og andre anvender syste-

mer til egentlig økonomistyring. 

Endelig rummer de socialfaglige systemer (3) mulighed for at registrere og 

knytte prisoplysninger til visiterede ydelser samt at håndtere afregninger til 

private leverandører. Registreringspraksis på dette område er dog inkonsi-

stent, og der findes ikke faste standarder for priser, der understøtter en 

sammenligning på nationalt niveau (herunder en fast definition af, hvad en 

pris udgør). Endvidere er prisoplysninger registreret i de socialfaglige syste-

mer ikke nødvendigvis afspejlet i de faktiske udgifter. 

                                                      

14 Dokumentation af resultatet af sociale indsatser i forhold til voksne med handicap, psykiske 
lidelser og udsatte voksne. 
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3.5.2. Systemlandskabet på udsatte 
voksne-området 

Kortlægningen omfatter 2315 systemer på udsatte voksne-området, der over-

ordnet kan inddeles i fem systemtyper: 

1. Registre (statistikker og registre) 

2. Socialfaglige systemer 

3. Periodisk gennemførte surveys 

4. Økonomi- og afregningssystemer (koncernsystemer og specialiserede 
systemer) 

5. Stamdatasystemer. 

Systemlandskabet er illustreret nedenfor med en opdeling efter generelle og 

specialiserede socialfaglige systemer og registre. Generelle systemer dæk-

ker systemer, der anvendes bredt og generelt på udsatte voksne-området og 

dermed indeholder en stor mængde data, mens specialiserede systemer 

indsamler data om et specifikt del- og indsatsområde, eksempelvis boligan-

visning. 

                                                      

15 Jævnfør afsnit 3.1 er Avaleo Social og Sundhed kortlagt, men indgår ikke eksplicit i rapporten 
på grund af manglende oplysninger fra Avaleo. 
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Figur 16: Systemlandskabet for udsatte voksne-området 

  

 

I det følgende beskrives karakteristika for systemerne på området, og hvad 

der kendetegner data, der registreres i systemerne. Økonomi- og afregnings-

systemer og stamdatasystemer vil blive beskrevet under afsnit 3.6 i rapporten 

sammen med de fem periodisk gennemførte surveys på området. 

3.5.3. Nationale registre 

I det følgende afsnit beskrives de generelle og specialiserede registre samt 

de data, der findes i registrene. 

Generelle registre 

Som led i De Nationale Dokumentationsprojekter indsamler Danmarks Stati-

stik data om voksne med handicap fra en række datakilder på området, her-

under nationale registre og DHUV-systemerne. 
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En del af formålet med dokumentationsprojektet er at forbedre og forny den 

løbende dokumentation af kommunernes aktiviteter på området og effekterne 

heraf. 

Tabel 20: Karakteristika for data, der indgår i De Nationale Dokumenta-
tionsprojekter om Voksne med handicap 

De Nationale Dokumentationsprojekter – Voksne med handicap 

Anvendelsesområde(r) Befordring, behandling, kontantydelser, kon-
trolordning, støtteredskaber, træning, under-
visning, dagtilbud til voksne, almen bo-
lig/herunder plejebolig, botilbud til voksne. 
Nogle anvendelsesområder er frivillige.  

Systemejer MBLIS/Danmarks Statistik 

Systemtype Register 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Ministerier, styrelser, kommuner, regioner, 
kommunale organisationer, fagforeninger, 
interesseorganisationer, konsulentfirmaer, 
private virksomheder, forskere, journalister, 
studerende og borgere 

Placering af data Opbevares centralt af Danmarks Statistik 

Datakilder De kommunale DHUV-systemer, herunder 
inCorp Portal og Bosted System, AS2007, 
KMD EKJ, CSC Social, KMD CARE og Avaleo 
Myndighed. Cirka 39 kommuner anvender 
Danmarks Statistiks særlige webløsning til 
indberetning. 

Dokumentation Dokumentation af dataleverancer og dataud-
veksling er tilgængelig på Danmarks Statistiks 
hjemmeside. 

Metoder til dataoverførsel Webservices og system-til-system-integration 
til indberettende DHUV-systemer 

Data i registret 

I tabellen herunder angives de typer data, der indberettes til/indgår i De Nati-

onale Dokumentationsprojekter vedrørende voksne med handicap.  Sociale 

udgifts- og resultatrelaterede data indgår per definition ikke i dokumentati-

onsprojektet, da disse data er frivillige at indberette. Derfor er der ikke angi-

vet et flueben ud fra disse datakategorier i nedenstående tabel. 
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Tabel 21: Datakategorier, der indberettes til/indgår i De Nationale 
Dokumentationsprojekter om voksne med handicap 

 Person 
Organi-
sation 

Aktivitet 
Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

De Nationale Doku-
mentationsprojekter – 
Voksne med handicap 

    Ikke  
relevant     

Danmark Statistik indsamler ikke på nuværende tidspunkt data om resultater 

i forbindelse med De Nationale Dokumentationsprojeker om voksne med 

handicap. 

Data i registret er beskrevet i følgende tabel. 

Tabel 22: Typer af data, der indberettes til/indgår i De Nationale Doku-
mentationsprojekter om voksne med handicap 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Målgrupper16 Struktureret 

Organisation 
(Leverandør/sagsbehandlende 
organisation) Kommunenummer, cvr-nummer og produkti-

onsenhedsnummer 
Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Ikke relevant - 

 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Visiterede ydelser Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Ikke obligatorisk at indberette17  

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Ikke obligatorisk at indberette18 - 

Specialiserede registre 

Som led i sin løbende statistikproduktion indsamler Ankestyrelsen data om 

ydelses- og indsatsområder i en række registre. Registrene med central rele-

vans for udsatte voksne-området omfatter: 

 Boform 

 Handicapbiler 

                                                      

16 Målgrupperne registreres i forhold til fysiske, psykiske og sociale karakteristika.  
17 Det bemærkes, at der indgår en række frivillige indberetninger, som fx dækning af merudgifter 
efter servicelovens § 100. 
18 Det bemærkes, at data om samlet funktionsniveau indgår individbaseret, som en frivillig indbe-
retning, hvilket potentielt kan anvendes som udtryk for resultater. 
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 Førtidspension. 

Boformstatistikken indeholder oplysninger om de borgere, der benytter sig af 

botilbud efter servicelovens § 110 – tilbud om midlertidigt ophold i boformer til 

personer med særlige sociale problemer. Data er individbaserede og indbe-

rettes på personnummerniveau. 

Tabel 23: Karakteristika for Boformstatistikken 

Boformstatistik 

Anvendelsesområde(r) Udsatte voksne, der benytter sig af et botilbud 
efter servicelovens § 110. 

Systemejer Ankestyrelsen 

Eventuelt andre anvendelsesområder Ingen 

Brugere Medarbejdere i Ankestyrelsen indenfor analy-
se, statistik og forskning 

Placering af data Opbevares centralt af Ankestyrelsen 

Datakilder Data indsendes til Ankestyrelsen via sikker 
mail fra botilbuddene og kommunen blandt 
andet via Bosted System, KMD EKJ og CSC 
Social. Herudover kobles registerdata med 
data fra Danmarks Statistik. 

Dokumentation Ja 

Metoder til dataoverførsel Indlæsning af data i samlersystem via sikker 
mail 

I skemaet nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der er repræ-

senteret i registret. En nærmere gennemgang af disse data vil blive foretaget 

efterfølgende. 

Tabel 24: Datakategorier repræsenteret i Boformstatistikken 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

Boform-
statistik     Ikke  

relevant     

Nedenfor beskrives de typer data, der er til rådighed i registret, og om data 

ligger i struktureret eller ustruktureret form. 
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Tabel 25: Typer af data i Boformstatistikken 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Organisation 
(Leverandør/sagsbehandlende 
organisation) 

Oplysninger om sagsbe-
handlende organisation 

Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Ingen data - 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

§ 110-indsatser Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Ingen data - 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Ingen data - 

I forbindelse med Handicapbilstatistikken indsamler Ankestyrelsen oplysnin-

ger om afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, der hand-

ler om, at kommenen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Data i registret er individbaserede 

og opbevares centralt af Ankestyrelsen. 

Tabel 26: Karakteristika for Handicapbilstatistikken 

Handicapbilstatistikken 

Anvendelsesområde(r) Hjælpemidler (§ 114) 

Systemejer Ankestyrelsen 

Eventuelt andre anvendelsesområder  

Brugere Medarbejdere i Ankestyrelsen indenfor analy-
se, statistik og forskning 

Placering af data Opbevares centralt af Ankestyrelsen 

Datakilder Kommunerne indberetter data direkte til An-
kestyrelsen via Ankestyrelsens webbaserede 
SAS eSurvey 

Dokumentation SAS eSurvey er dokumenteret 

Metoder til dataoverførsel eSurvey via sikker forbindelse 

I skemaet nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der er repræ-

senteret i registret. En nærmere gennemgang af disse data vil blive foretaget 

efterfølgende. 
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Tabel 27: Datakategorier repræsenteret i Handicapbilstatistikken 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

Handicapbil-
statistikken     

Ikke  
relevant     

Nedenfor beskrives de typer data, der er til rådighed i registret, og om data 

ligger i struktureret eller ustruktureret form. 

Tabel 28: Typer af data i Handicapbilstatistikken 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Organisation 
(Leverandør/sagsbehandlende 
organisation) 

Oplysninger om sagsbehandlende organisa-
tion 

Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Ingen data - 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

§ 114-indsatser Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Pris på bevilget bil Struktureret 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Ingen data - 

Registret bag statikken om førtidspensioner er baseret på kvartalsvise indbe-

retninger fra kommunerne. Registret består af én enkelt tabel og indeholder 

oplysninger om tilkendelser af førtidspension fra 1998 og frem. Data i regi-

stret er individbaserede. 

Tabel 29: Karakteristika for Førtidspensionsstatistikken 

Førtidspensionsstatistikken 

Anvendelsesområde(r) Førtidspension 

Systemejer Ankestyrelsen 

Eventuelt andre anvendelsesområder Ingen 

Brugere Medarbejdere i Ankestyrelsen indenfor analy-
se, statistik og forskning 

Placering af data Opbevares centralt af Ankestyrelsen 

Datakilder Indberetninger fra kommunerne 

Dokumentation Der er dokumentation af alle variable i registe-
ret (består af én enkelt tabel) 

Metoder til dataoverførsel Filoverførsel via SFTP-protokollen (Secure 
File Transfer Protocol) 
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I skemaet nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der er repræ-

senteret i registret. En nærmere gennemgang af disse data vil blive foretaget 

efterfølgende. 

Tabel 30: Datakategorier repræsenteret i Førtidspensionsstatistikken 

 Person 
Organi-
sation 

Aktivitet 
Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

Førtidspensi-
onsstatistikken     

Ikke  
relevant     

Nedenfor beskrives de typer data, der er til rådighed i registret, og om data 

ligger i struktureret eller ustruktureret form. 

Tabel 31: Typer af data i Førtidspensionsstatistikken 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger, diagnose, ressourcefor-
løb, uddannelse, beskæftigelse, indkomst, 
afgørelse 

Struktureret 

Organisation 
(Leverandør/sagsbehandlende 
organisation) 

Kommunenummer Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Afgørelser om førtidspension og forhold, 
der er lagt vægt på ved afgørelsen 

Struktureret 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Tilkendelse af førtidspension Struktureret 
fritekst 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Ingen data - 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Ingen data - 

Stofmisbrugsdatabasen er en fælles it-løsning, der samler indberetninger på 

vegne af fire registre: 

 VBGS, som Socialstyrelsen ejer. 

 Kvalhep, som Sundhedsstyrelsen ejer. 

 SIB, som Statens Serum Institut ejer. 

 DanRis, som Center for Rusmiddelforskning ejer. 

Stofmisbrugsdatabasen indeholder behandlings- og baggrundsoplysninger 

på cpr-niveau om stofmisbrugere i behandling efter servicelovens § 101 og i 

lægelig behandling efter sundhedslovens § 142. 
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Tabel 32: Karakteristika for Stofmisbrugsdatabasen 

Stofmisbrugsdatabasen 

Anvendelsesområde(r) Misbrugscentre (dagtilbud, ambulante tilbud, 
døgntilbud) 

Systemejer Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Statens 
Serum Institut og Center for Rusmiddelforsk-
ning 

Eventuelt andre anvendelsesområder Sundhedsområdet 

Brugere Alle landets kommunale myndigheder samt 
alle godkendte offentlige og private stofmis-
brugsbehandlingstilbud 

Placering af data Data ligger decentralt i fire registre: VBGS 
(Socialstyrelsen), Kvalhep (Sundhedsstyrel-
sen), SIB (Statens Serum Institut), DanRIS 
(Center for Rusmiddelforskning) 

Datakilder Cpr-registret, direkte indtastning i Stofmis-
brugsdatabasen (hovedparten af data), Til-
budsportalen, kommunale systemer på mis-
brugsområdet (bl.a. Bosted System og inCorp 
Portal) 

Dokumentation Ja 

Metoder til dataoverførsel Webservices 

I skemaet nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der er repræ-

senteret i Stofmisbrugsdatabasen. En nærmere gennemgang af disse data 

vil blive foretaget efterfølgende. 

Tabel 33: Datakategorier repræsenteret i Stofmisbrugsdatabasen 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

Stofmisbrugs-
databasen     Ikke  

relevant      

Stofmisbrugsdatabasen indeholder data om modtagere af indsatser, den 

sagsbehandlende organisation samt ydelses- og indsatsdata. Endvidere er 

der registreringer af resultatdata ved anvendelse af det europæiske mis-

brugsindeks EuropASI. 

Nedenfor beskrives typen af data, der er til rådighed i registrene på området, 

og om data ligger i struktureret eller ustruktureret form. 
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Tabel 34: Typer af data i Stofmisbrugsdatabasen 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Bopæls-/opholdskommune, uddannelse, 
boligsituation, statsborgerskab, samlivssitua-
tion, stofforbrug, risikoadfærd, behandlings-
formål m.m. 

Struktureret 

Organisation 
(Leverandør/sagsbehandlende 
organisation) 

Navn og adresse på sagsbehandlende 
organisation 

Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Behandlingsgaranti og eventuel overskridel-
se og begrundelse 

Struktureret 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Indsatser efter servicelovens § 101 og læge-
lig behandling efter sundhedslovens § 142 

Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Ingen data - 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Dokumentation af resultater og effekter af 
stofmisbrugsbehandling ved brug af Euro-
pASI 

Struktureret 

3.5.4. Socialfaglige systemer 

I det følgende afsnit beskrives de generelle og specialiserede systemer samt 

de data, der findes i systemerne. 

Generelle systemer 

Følgende generelle socialfaglige systemer er kortlagt i forbindelse med af-

dækningen af myndighedssystemer på udsatte voksne-området og data i 

systemerne: 

 CSC Social 

 InCorp Portal 

 KMD EKJ. 

Systemerne er hver især nærmere gennemgået i det følgende. 

CSC Social er del af CSC Scandihealths VITAE Suite. CSC Social er et soci-

alfagligt system til både myndighed og udfører på socialområdet. Det anven-

des indtil videre af 12 kommuner på udsatte voksne-området og understøtter 

VUM gennem formularer, kommunen kan tilkøbe eller alternativt selv oprette. 
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Tabel 35: Karakteristika for CSC Social 

CSC Social 

Anvendelsesområde(r) Generel forvaltning på myndigheds- og udførerniveau 

Systemejer CSC Scandihealth 

Antal kommuner, der 
anvender 

12 kommuner 

Eventuelt andre anven-
delsesområder 

Udsatte børn og unge 

Brugere Sagsbehandlere i kommunen 

Placering af data Forskelligt fra kommune til kommune – data opbevares som 
udgangspunkt decentralt hos den enkelte kommune 

Kobling til andre systemer Cpr-registret, Tilbudsportalen, andre systemer i VITAE Suiten 

Muligheder for dataover-
førsel 

Åbne standarder for udveksling af data (OIOXML) 

inCorp Portal er et socialfagligt system til blandt andet udredning, indstilling, 

bevilling, bestilling og opfølgning af indsatser samt effektmåling på myndig-

hedsniveau. Systemet kan understøtte VUM og FKO. Systemet er udviklet i 

samarbejde med aktørerne på det specialiserede socialområde og anvendes 

på nuværende tidspunkt i 27 kommuner. 

Tabel 36: Karakteristika for inCorp Portal 

inCorp Portal 

Anvendelsesområde(r) Generel myndighedsforvaltning 

Systemejer Team Online 

Antal kommuner, der anvender 27 kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

Udsatte børn og unge 

Brugere Sagsbehandlere, økonomimedarbejdere, administrativt 
personale, it-afdeling 

Placering af data Opbevares centralt hos systemleverandøren 

Koblinger til andre systemer Cpr-registret, Tilbudsportalen, kommunale økonomisy-
stemer 

Muligheder for dataoverførsel XML, CSV, databaseudtræk via SQL dump 

KMD EKJ er et socialfagligt it-system, der understøtter forundersøgelse, visi-

tation, handlingsplaner og bevillingsopgaver forbundet med en række ser-

viceområder i kommunen, herunder døgntilbud, botilbud og misbrugsbehand-

ling. Systemet anvendes på nuværende tidspunkt i 39 kommuner. 
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Tabel 37: Karakteristika for KMD EKJ 

KMD EKJ 

Anvendelsesområde(r) Hele serviceloven og dele af andre love, der grænser op til 

Systemejer KMD 

Antal kommuner, der anvender 39 kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

Udsatte børn og unge 

Brugere Primært administrative, økonomiske og socialfaglige med-
arbejdere 

Placering af data Opbevares centralt hos systemleverandøren 

Koblinger til andre systemer DPR, P-data, cpr-registret, Tilbudsportalen, AS2007, B&V, 
CARE og danske regioner 

Muligheder for dataoverførsel System-til-system-integration, åbne standarder for udveks-
ling af data (OIOXML) 

Data i systemerne 

I skemaet nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der er repræ-

senteret i systemerne på området. En nærmere gennemgang af disse data 

vil blive foretaget efterfølgende. 

Tabel 38: Datakategorier repræsenteret i de socialfaglige systemer på 
udsatte voksne-området 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

CSC 
Social             

inCorp 
Portal             

KMD 
EKJ             

Nedenfor beskrives typen af data, der findes i DHUV-systemerne, og om data 

ligger i struktureret eller ustruktureret form. 
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Tabel 39: Typer af data i de socialfaglige systemer på udsatte voksne-
området 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Organisation 
(Leveran-
dør/sagsbehandlende 
organisation) 

Kommunenummer, kommuneafdeling, 
opholdskommune, handlekommune, beta-
lingskommune 

Struktureret 

Sagsbehandler, sagsbehandlers kontakt-
oplysninger, medarbejder-, afdelings-, 
adresse- og ledelsesstamdata 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Borgers kontakter i sundhedsvæsnet, 
herunder oplysning om læge, speciallæge 
og tandlæge 

Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Alle data vedrørende sagsbehandling 
jævnfør VUM 

Struktureret 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Registrering af indsatser og ydelser efter 
hele serviceloven 

Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Priser fra lokale ydelser og tilbud fra lokale 
leverandører 

Struktureret 

Registrering af omkostninger på ydelsesni-
veau som automatisk takstberegning, 
opholdsberegning eller manuelt registrere-
de ydelser 

Struktureret 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Dokumentation af resultater på baggrund 
af VUM og FKO 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Forandringskompas (Københavns Kom-
mune) 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Specialiserede systemer 

Følgende specialiserede socialfaglige systemer er kortlagt i forbindelse med 

afdækning af data på udsatte voksne-området: 

 CSC Sundhed 

 KMD Social Pension 

 KMD Boliganvisning. 

Systemerne er hver især nærmere gennemgået i det følgende. 

CSC Sundhed har et overlap til sundhedsområdet, idet systemet udover so-

ciale indsatser også indeholder oplysninger om indsatser, der hører under 

sundhedsloven. 

CSC Sundhed er del af CSC Scandihealths VITAE Suite og anvendes på 

nuværende tidspunkt i 26 kommuner. Systemet håndterer kommunens egne 

sundhedstilbud, som borgere kan blive visiteret til, herunder forebyggelse 

samt trænings- og genoptræningsforløb. Derudover understøtter systemet et 
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tværfagligt samarbejde mellem kommune, sygehuse og almenpraktiserende 

læger. 

Tabel 40: Karakteristika for CSC Sundhed 

CSC Sundhed 

Anvendelsesområde(r) Træning, genoptræning, sundhedsfremme, forebyggelse i 
henhold til både service- og sundhedsloven 

Systemejer CSC Scandihealth 

Antal kommuner, der anvender 26 kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

Ældreområdet 

Brugere Både myndighed og leverandør 

Placering af data Forskelligt fra kommune til kommune – data opbevares 
som udgangspunkt decentralt hos den enkelte kommune 

Koblinger til andre systemer Cpr-registret, indberetning til SEI (Statens Serum Instituts 
elektroniske indberetningssystem), Ankestyrelsen, Social-
styrelsen, Danmarks Statistik 

Muligheder for dataoverførsel Åbne standarder for udveksling af data (OIOXML) 

I skemaet nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der findes i sy-

stemet. En nærmere gennemgang af disse data vil blive foretaget efterføl-

gende. 

Tabel 41: Datakategorier repræsenteret i CSC Sundhed 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

CSC 
Sundhed            

Nedenfor beskrives de typer data, der findes i de specialiserede systemer på 

udsatte voksne-området, og om data ligger i struktureret eller ustruktureret 

form.  
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Tabel 42: Typer af data i CSC Sundhed 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Organisation 
(Leverandør/sagsbehandlende 
organisation) 

Oplysninger om leverandør Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Borgers sagsbehandlingsforløb Struktureret 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Træning og genoptræning efter sundhedslo-
ven (struktureret efter SKS-koder)19 

Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Ingen data - 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Funktionsvurdering/afprøvning af funktion 
ved indskrivning og udskrivning i forhold til 
sundhedsforløb 

Struktureret 

KMD Social Pension er et system, kommunerne anvender til håndtering af 

bevilling og udbetaling af helbredstillæg samt personlige tillæg og betaling af 

ydelser efter serviceloven. Data er individbaserede, og på nuværende tids-

punkt anvendes systemet i alle 98 kommuner. 

Tabel 43: Karakteristika for KMD Social Pension 

KMD Social Pension 

Anvendelsesområde(r) Bevilling og udbetaling af helbredstillæg samt personlige 
tillæg og betaling af ydelser efter serviceloven 

Systemejer KMD 

Antal kommuner, der anvender 98 kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

Ingen 

Brugere Kommunerne 

Placering af data Opbevares centralt hos systemleverandøren 

Koblinger til andre systemer Cpr-registret, KMD LOS (LinjeOrganisationsSystemet), 
KMD’s fælleskommunale persondatasystem (P-data) 

Muligheder for dataoverførsel System-til-system-integration, webservices 

I skemaet nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der er repræ-

senteret i systemerne på området. En nærmere gennemgang af disse data 

vil blive foretaget efterfølgende. 

                                                      

19 SKS (Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem) er en samling af internationale, nordiske og 
danske klassifikationer, der løbende udvikles og vedligeholdes af National Sundheds-it (NSI). 
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Tabel 44: Datakategorier repræsenteret i KMD Social Pension 

  Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

KMD Social 
Pension            

Nedenfor beskrives de typer data, der findes i systemet, og om data ligger i 

struktureret eller ustruktureret form. 

Tabel 45: Typer af data i KMD Social Pension 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Indkomstforhold, husstandsstørrelse, børn 
med handicap, boligbehov, gæld til boligor-
ganisationer, gæld til kommunen 

Struktureret 

Organisation 
(Leverandør/sagsbehandlende 
organisation) 

Navn og adresse på sagsbehandlende 
myndighed, administrativ enheds-id, SE-
numre, myndighedsnummer 

Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Opfølgning, ændringshåndtering, oprette nye 
ydelser, afstemning, råd, vejledning 

Struktureret 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Ydelser efter lov om social pension Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Informationer om priser på ydelser, men det 
afhænger af lokal anvendelse/opsætning. 
Der kan registreres pris som eksempelvis 
automatisk takstberegning, opholdsbereg-
ning og som manuelt registrerede ydelser. 

Struktureret 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Ingen data - 

KMD Boliganvisning er et system til anvisning og registrering af boliger til 

udsatte voksne med forskellige behov. Data er individbaserede og på nuvæ-

rende tidspunkt anvender 8 kommuner systemet. 
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Tabel 46: Karakteristika for KMD Boliganvisning 

KMD Boliganvisning 

Anvendelsesområde(r) Botilbud 

Systemejer KMD 

Antal kommuner, der anvender 8 kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

Ingen 

Brugere Kommuner og boligselskaber 

Placering af data Opbevares centralt hos systemleverandøren 

Koblinger til andre systemer Cpr-registret, BBR-registret, KMD Indkomst, KMD Sag 

Muligheder for dataoverførsel Løsningen indeholder muligheder for at trække oversigter 
og statistikker 

I skemaet nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der er repræ-

senteret i systemet. En nærmere gennemgang af disse data vil blive foreta-

get efterfølgende. 

Tabel 47: Datakategorier repræsenteret i KMD Boliganvisning 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

KMD Boligan-
visning            

Nedenfor beskrives de typer data, der findes i systemet, og om data ligger i 

struktureret eller ustruktureret form. 
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Tabel 48: Typer af data i KMD Boliganvisning 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Indkomstforhold, husstandsstørrelse, børn 
med handicap, boligbehov, gæld til bolig-
organisationer, gæld til kommunen 

Struktureret 

Organisation 
(Leveran-
dør/sagsbehandlende 
organisation) 

Kommunenummer, kommuneafdeling, 
sagsbehandler-id, sagsbehandlers kon-
taktoplysninger, medarbejder-, afdelings-, 
adresse- og ledelsesstamdata 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Oplysninger om ansøgning, begrundelse, 
status på ansøgningsbehandlingen samt 
anviste boliger 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Anvisning af boliger efter servicelovens § 
80. Anvisning af boliger til kommunens 
borgere med andre boligsociale behov som 
særboliger, handicapforanstaltninger i 
forhold til børnefamilier, ældreboliger. 

Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Oplysninger om udgifter i forbindelse med 
den tilbudte bolig  

Struktureret 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt) 

Ingen data - 

3.5.5. Vurdering af dataparathed på udsatte 
voksne-området 

Dataparathed i de generelle registre 

Dataparatheden i de data, der indberettes til/indgår i De Nationale Dokumen-

tationsprojekter for udsatte voksne, er opsummeret i figuren herunder. 

Figur 17: Dataparatheden i de data, der indberettes til/indgår i De Natio-
nale Dokumentationsprojekter for voksne med handicap 

 

Dataparatheden for person, - organisations- og ydelses-/indsatsdata er mid-

del til høj. Årsagen til, at paratheden af person- og organisationsdata ikke er 

maksimal på trods af, at data henføres til ydelsesmodtager og ydelsesan-

svarlig kommune er, at ikke alle kommuner på nuværende tidspunkt indberet-

ter til Danmarks Statistik, og dermed er datagrundlaget kun delvis registreret. 

Det forventes, at alle kommuner vil indberette data i løbet af 2014, dog kan 

dataparatheden formodentlig ikke fra start forventes at være fuldt ud anven-

delig til analyseformål.   

Register
Person Organisation Aktivitet Ydelses/indsats Udgift Resultat

De Nationale 

Dokumentationsprojekter - 

Voksne med handicap

Ikke 

relevant

De generelle nationale registre
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Registret indeholder indtil videre kun aggregerede udgiftsdata og oplysninger 

om samlet funktionsniveau, der potentielt kan anvendes som resultatdata. 

Dataparathed i de specialiserede registre 

I figuren herunder opsummeres dataparatheden i de tre specialiserede regi-

stre på området: 

 Boformstatistikken 

 Handicapbilstatistikken 

 Førtidspensionsstatistikken. 

Figur 18: Dataparatheden i de specialiserede registre på socialområdet 

 

Alle registrene indeholder person- og organisationsdata med høj datapara-

thed. Disse data opdateres kvartalsvis fra de indberettende systemer, hvilket 

trækker lidt ned i forhold til dataparathedskriteriet vedrørende aktualitet i for-

hold til at kunne tilgå opdaterede og tidstro data. 

Boformstatistikken indeholder bedre data om ydelser og indsatser end de to 

andre registre, hvilket fremgår af høj (grøn) dataparathed for denne dataka-

tegori. Handicapbilstatistikken og Førtidspensionsstatistikken har begge mid-

del (gul) dataparathed i forhold til ydelses- og indsatsdata. Dataparatheden 

for ydelses- og indsatsdata må overordnet betragtes som middel til høj – dog 

med behov forbedring, før alle data kan anvendes til analyseformål. 

Dataparatheden for pris- og udgiftsdata er høj (grøn) i Handicapbilstatistik-

ken, hvor det er muligt at skabe en direkte kobling mellem cpr-nummer og 

ydelsen i form af den bevilgede bil. De to andre registre indeholder ikke pris- 

eller udgiftsdata. 

Registrene indeholder ikke data om resultater og effekter. 

Dataparatheden i de socialfaglige systemer 

I figuren herunder er dataparatheden for hvert DHUV-system angivet. 

Register Person Organisation Aktivitet Ydelses/indsats Udgift Resultat

Boformstatistikken
Ikke 

relevant

Handicapbilstatistikken
Ikke 

relevant

Førtidspensionsstatistikken
Ikke 

relevant

Specialiserede nationale registre
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Figur 19: Dataparatheden i de socialfaglige systemer på udsatte 
voksne-området 

 

CSC angiver en høj dataparathed for CSC Social indenfor datakategorierne 

person, organisation, aktivitet og ydelse. Den høje dataparathed skyldes, at 

både aktivitets- og ydelses-/indsatsdata kan kobles direkte til en person via et 

cpr-nummer og til en kommune eller en leverandør via en organisationsnøg-

le. Data om udgifter og resultater kan ikke kobles direkte til ydelser og indsat-

ser i systemet, og derfor er dataparatheden lavere for disse datakategorier. 

Team Online angiver ligeledes høj dataparathed for InCorp Portal indenfor 

datakategorierne person, organisation, aktivitet og ydelse, da det blandt an-

det er muligt at knytte en sagsbehandlingsaktivitet og ydelse/indsats til et 

individ eller den kommune, der har tildelt indsatsen. Systemet understøtter 

ikke en datastandard i forhold til registrering af pris- og udgiftsdata, hvilket 

trækker ned i dataparatheden i forhold til denne datakategori. Resultatdata 

har en middel dataparathed, da systemleverandøren vurderer, at resultat- og 

effektdata kun delvist registreres konsistent. 

Overordnet har KMD EKJ høj (grøn) dataparathed på tværs af datakategori-

erne, dog har data om priser og udgifter en lidt lavere (gul) dataparathed, da 

KMD angiver, at disse data ikke registreres efter en datastandard, der gør det 

muligt at koble priser og udgifter til ydelser og indsatser. 

Dataparatheden i de specialiserede systemer 

CSC Sundhed, KMD Social Pension og KMD Boliganvisning skiller sig ud fra 

de generelle DHUV-systemer på området, da disse systemer anvendes i 

forhold til afgrænsede ydelser på socialområdet: sundheds-, pensions- og 

boligydelser. 

I figuren herunder er dataparatheden for hvert af disse specialiserede syste-

mer på udsatte voksne-området angivet. 

Figur 20: Dataparatheden i de specialiserede systemer på udsatte 
voksne-området 

 

System Person Organisation Aktivitet Ydelses/indsats Udgift Resultat

CSC Social

inCorp Portal

KMD EKJ

Socialfaglige systemer

System Person Organisation Aktivitet Ydelses/indsats Udgift Resultat

CSC Sundhed

KMD Social Pension

KMD Boliganvisning

Specialiserede systemer
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Overordnet set har udgifts- og resultatdata lavere dataparathed i systemerne 

end de øvrige datakategorier. CSC Sundhed har dog resultatdata af middel 

(gul) dataparathed, mens KMD Social Pension har udgiftsdata med en mid-

del (gul) dataparathed. 

I CSC Sundhed er dataparatheden for ydelses- og indsatsdata høj, da ydel-

ser registreres efter et standardkatalog på sundhedsområdet i form af Sund-

hedsvæsenets KlassifikationsSystem, der er med til at sikre entydig brug. 

Disse data om ydelser og indsatser kan desuden kobles entydigt til det indi-

vid, der modtager indsatsen. Endvidere kan resultat- og effektdata kobles til 

en tildelt indsats, så resultaterne af en given indsats kan måles ved afslutnin-

gen af eksempelvis et genoptræningsforløb. 

Dataparatheden i KMD Social Pension er generelt set høj med undtagelse af 

resultat- og effektdata, som systemet ikke understøtter registrering af. Sy-

stemet indeholder til dels oplysninger om priser på ydelser, men dette er 

defineret ud fra kommunens opsætning og anvendelse, hvorfor det varierer. 

Derfor er paratheden for pris- og udgiftsdata middel (gul). 

KMD Boliganvisning understøtter ikke en fælles standard for dataregistrering, 

og systemleverandørens vurdering er også, at data ikke registreres konsi-

stent. Det er ikke muligt i systemet at koble ydelsen i form en bolig direkte 

med de specifikke kommunale udgifter forbundet med den tilbudte bolig, 

hvorfor dataparatheden vedrørende pris- og udgiftsdata er lav (rød). 

Dokumentationsniveau og tilgængelighed af data i 
systemerne 

Dataparatheden på området giver et overordnet billede af kvaliteten af data i 

systemerne. Tilgængelighed af data i systemerne har ligeledes stor betyd-

ning, fordi systemer og registre med lav tilgængelighed kan være en hin-

drende faktor for at kunne anvende data til analyseformål. 

Af bestemmende faktorer for datas tilgængelighed er, 1) om data er placeret 

centralt eller decentralt, 2) om systemet er dokumenteret, det vil sige, om 

systemets datamodel og eventuelle snitflader er beskrevet, og 3) i hvilket 

omfang der indgår løsninger til dataoverførsel. 

Systemernes tilgængelighed er beskrevet i tabellen herunder. 
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Tabel 49: Dokumentationsniveau og tilgængelighed af systemer på 
udsatte voksne-området 

System 
Placering  
af data Dokumentation 

Løsninger til data-
overførsel 

De Nationale Dokumen-
tationsprojekter 

Centralt af Dan-
marks Statistik 

Beskrivelse af variable 
samt dataleverancer og 
dataudveksling mellem 
kommune og Danmarks 
Statistik er tilgængelig 

System-til-system-
integrationer, web-
services 

Boformstatistikken Centralt af Ankesty-
relsen 

Ankestyrelsen har system-
dokumentation på registret 

Sikker mail 

Handicapbilstatistikken Centralt af Ankesty-
relsen 

Ankestyrelsen har system-
dokumentation på registret 

Manuel indberetning 
via sikker forbindelse 
til eSurvey (SAS 
Survey Solution) 

Førtidspensions-
statistikken 

Centralt af Ankesty-
relsen 

Registret består af én 
enkelt tabel, hvilket gør 
den relativt overskuelig 

Filoverførsel via 
protokollen SFTP 

CSC Social Forskelligt fra kom-
mune til kommune – 
data opbevares som 
udgangspunkt 
decentralt hos den 
enkelte kommune 

Ja, men ikke offentligt 
tilgængelig – kan rekvire-
res ved henvendelse til 
CSC 

Åbne standarder for 
udveksling af data 
(OIOXML) 

inCorp Portal Centralt hos sy-
stemleverandøren 

Nej XML, CSV, data-
baseudtræk via ”SQL 
dump” 

KMD EKJ Centralt hos sy-
stemleverandøren 

Ja, men ikke offentligt 
tilgængelig – kan rekvire-
res ved henvendelse til 
KMD 

System-til-system-
integration, åbne 
standarder for ud-
veksling af data 
(OIOXML) 

CSC Sundhed Forskelligt fra kom-
mune til kommune – 
data opbevares som 
udgangspunkt 
decentralt hos den 
enkelte kommune 

Ja, men ikke offentligt 
tilgængelig – kan rekvire-
res ved henvendelse til 
CSC 

Åbne standarder for 
udveksling af data 
(OIOXML) 

KMD Social Pension Centralt hos sy-
stemleverandøren 

Ja, men ikke offentligt 
tilgængelig – kan rekvire-
res ved henvendelse til 
KMD 

Løsningen indehol-
der muligheder for at 
trække oversigter og 
statistikker 

KMD Boliganvisning Centralt hos sy-
stemleverandøren 

Ja, men ikke offentligt 
tilgængelig – kan rekvire-
res ved henvendelse til 
KMD 

Løsningen indehol-
der muligheder for at 
trække oversigter og 
statistikker 

Tilgængeligheden af data på området vurderes som god. Denne vurdering 

baseres på, at data i de kommunale systemer i stor udstrækning udveksles 

med centrale databaser, at der kun er ét system (inCorp Portal), der ikke er 

dokumenteret, og at alle systemerne understøtter mindst én standard for 

udveksling af data. 

Det skal dog bemærkes, at systemdokumentationen og beskrivelse af data-

modellen i de fleste tilfælde ikke er offentligt tilgængelig for DHUV-systemer, 

der udbydes af private systemleverandører. 
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3.6. Ældreområdet 

I dette afsnit gennemgås de kortlagte registre, statistikker og systemer 
på ældreområdet samt data i disse systemer. På baggrund af denne 
gennemgang foretages en vurdering af dataparathed og dataenes kob-
lingsmuligheder på området. 

3.6.1. Opsummering af dataparathed 

Deloittes vurdering af dataparatheden i de socialfaglige systemer på ældre-

området er baseret på systemerne CSC Omsorg, der anvendes i 28 kommu-

ner, og KMD CARE, der anvendes i 50 kommuner.  

Avaleo Omsorg, CSC Omsorg og KMD CARE omtales i daglig tale som de 

elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ). EOJ-systemerne anvendes 

bredt indenfor kommunernes arbejde med omsorgsrelaterede indsatser for 

ældre, for eksempel opgaver på hjemmeplejeområdet, boligområdet samt 

trænings- og genoptræningsområdet. 

EOJ-systemerne understøtter socialfaglige metoder, der anvendes i sagsbe-

handlingen af ældre. Disse metoder omfatter blandt andet Socialstyrelsens 

metode til god sagsbehandling på ældreområdet (God Sagsbehandling) og 

Fælles Sprog (version 1 og 2), som KL har udarbejdet for at understøtte en 

ensartet anvendelse af begreber på området. 

Vurderingen af udgiftsdata i økonomi- og afregningssystemerne baserer sig 

på informationer fra to koncernøkonomisystemer: KMD Opus og Prisme. 

Herudover indgår et økonomi- og afregningssystem – AS2007 – der specifikt 

er rettet mod økonomi og afregning på det sociale område. Anvendelsen af 

AS2007 er meget begrænset på ældreområdet, idet systemet kun anvendes 

af tre kommuner. 

Dataparathed i systemerne 

I det følgende afsnit præsenteres konklusionerne på analysen af dataparat-

heden. 

Af systemleverandørernes besvarelser fremgår det, at der er stor fleksibilitet i 

forhold til, hvordan kommunerne anvender systemerne og de socialfaglige 

metoder. Generelt set vurderes dataregistreringen i de socialfaglige systemer 

– dvs. anvendelsen af systemerne – som relativt inkonsistent og forskelligar-

tet på tværs af kommunerne. Derimod vurderer systemleverandørerne, at 

fuldstændigheden i dataregistrering er høj, da der kun forekommer få huller i 

kommunernes journalisering af data om ældre borgere. 
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Figur 21: Dataparatheden i EOJ-systemerne på ældreområdet20 

Note: Rød markerer lav dataparathed, det vil sige, at data ikke umiddelbart kan anvendes til 
analyseformål. Gul markerer svingende/mellem dataparathed, og grøn markerer høj datapara-
thed, hvilket vil sige, at data er umiddelbart anvendelige til analyseformål. 

Den system- og registreringsmæssige dataparathed for persondata er mak-

simal. Data fra cpr-registret hentes ind i systemerne via indtastning af cpr-

nummer på borger, og dermed sikres valide og opdaterede persondata om 

borgeren. 

Den systemmæssige dataparathed for organisationsdata er overordnet set 

god. Det er muligt i begge EOJ-systemer at koble data om ydelser og indsat-

ser til den sagsbehandlende myndighed, der visiterer borgeren og tildeler 

indsatsen – det vil sige en maksimal dataparathed i forhold til kriteriet om 

datakobling. I forhold til den registreringsmæssige parathed vurderer system-

leverandørerne dog, at organisationsdata registreres forskelligartet i kommu-

nerne – det vil sige lav (rød) dataparathed for kriteriet vedrørende konsistens. 

Den systemmæssige dataparathed for aktivitets- og ydelses-/indsatsdata 

er maksimal. Det vil sige, at der er mulighed for at koble tidstro data, og sy-

stemerne understøtter, at dataregistreringer kan baseres på datastandarder. 

Via socialfaglige metoder som God Sagsbehandling og Fælles Sprog under-

støtter EOJ-systemerne en systematik i sagsbehandlingen af ældre borgere, 

hvorfor kriteriet i forhold til standarder scorer højt på dataparathed. Parathe-

den i forhold til kriteriet vedrørende datakobling er ligeledes højt, idet informa-

tioner om sagsbehandlingsaktivitet, og hvem der har modtaget en konkret 

ydelse og indsats, kan henføres til en specifik borger i systemerne. Den regi-

streringsmæssige dataparathed er for aktivitets- og ydelses-/ 

indsatsdata lav (rød) i forhold til konsistens i dataregistrering, men høj (grøn) 

i forhold til kriteriet vedrørende fuldstændighed – det vil sige, at data i næsten 

                                                      

20 I dataparathedsvurderingen indgår systemerne CSC Omsorg og KMD CARE, der tilsammen 
anvendes i 78 kommuner. 

Datakategorier
Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens

Person

Organisation

Aktivitet

Ydelse/indsats

Udgift

Resultat

Datakategorier Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens

Udgift

Systemmæssig parathed Registreringsmæssig parathed

Økonomi- og afregningssystemer

Socialfaglige systemer

Systemmæssig parathed Registreringsmæssig parathed
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alle tilfælde/sager registreres i systemerne. Af systemleverandørernes besva-

relser vedrørende registrering af aktivitets- og ydelsesdata fremgår det også, 

at kommunerne i nogle tilfælde kombinerer anvendelsen af fælles socialfagli-

ge metoder med lokale sagsbehandlingsmetoder, hvilket giver mange for-

skellige registreringspraksisser. Endvidere anvender nogle kommuner for-

skellige versioner af de fælles socialfaglige metoder på samme tidspunkt – 

eksempelvis Fælles Sprog 1 og 2 – hvilket kan give forskelligartede dataregi-

streringer, selvom der er tale om nationale standarder. 

Den systemmæssige dataparathed for resultatdata er maksimal i forhold til, 

hvor aktuelle data er. Systemerne understøtter dog ikke alle standarder for 

registrering af resultat- og effektdata, hvorfor dataparatheden for kriteriet 

vedrørende standarder er lav (rød). Den lave dataparathed (rød) for kriteriet 

om datakobling er et resultat af, at et af EOJ-systemerne understøtter kobling 

af resultat- og effektdata til ydelser og indsatser, mens dette ikke er muligt i 

det andet EOJ-system. Den registreringsmæssige dataparathed for resultat-

data er maksimal i forhold til mængden af data, der registreres – det vil sige 

fuldstændighed af data. Endvidere er det systemleverandørernes vurdering, 

at dataparatheden i forhold til kriteriet vedrørende konsistens er lav (rød). Det 

vil sige, at data om resultater og effekter registreres relativt uensartet. 

Pris- og udgiftsdata kan udledes af to forskellige systemtyper: 1) Alle øko-

nomiske transaktioner registreres i de kommunale økonomi- og regnskabs-

systemer med henblik på generel økonomistyring og regnskabsaflæggelse. 

Endvidere har tre kommuner i tillæg til de kommunale økonomi- og regn-

skabssystemer implementeret AS2007 som specialiserede økonomi- og af-

regningssystemer.2) Det er endvidere muligt at registrere priser i de social-

faglige systemer.  

I de kommunale økonomi- og regnskabssystemer (1) kan alle udgiftskonte-

ringer henføres til den kommunale kontoplan udstedt af Økonomi- og Inden-

rigsministeriet. Ønskes data på yderligere registreringsdimensioner end ho-

vedkonti, eksempelvis ydelses- og individniveau, skal dette opsættes speci-

fikt i systemerne som konteringsdimensioner. Registreringspraksis udover 

den kommunale kontoplan er ikke konsistent/ensartet på tværs af kommu-

nerne. Således kan det ikke antages, at der registreres på ydelses- og indi-

vidniveau, ligesom registreringskriterierne kan variere fra kommune til kom-

mune. 

De socialfaglige systemer (2) rummer mulighed for at registrere time- og 

prisoplysninger knyttet til ydelser og individer, og dataparatheden for kriteriet 

vedrørende fuldstændighed indikerer, at de socialfaglige systemer på ældre-

området i stort omfang anvendes til registrering af disse oplysninger. Idet der 

generelt opereres med timebaserede ydelser, er det gennem kobling af ek-

sempelvis allokerede timer per uge per individ med data fra de kommunale 

lønsystemer muligt at fastsætte de direkte udgifter. Registreringspraksis på 

området er dog inkonsistent, idet der ikke altid er registrering af timer og pri-

ser i systemerne. 
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3.6.2. Systemlandskabet på ældreområdet 

Kortlægningen omfatter 1221 systemer på ældreområdet, der overordnet kan 

inddeles i fem systemtyper: 

1. Registre (statistikker og registre) 

2. Socialfaglige systemer 

3. Periodisk gennemførte surveys 

4. Økonomi- og afregningssystemer (koncernsystemer og specialiserede 
systemer) 

5. Stamdatasystemer. 

Systemlandskabet er illustreret på næste side med en opdeling efter generel-

le og specialiserede socialfaglige systemer og registre. Generelle systemer 

dækker systemer, der anvendes bredt og generelt på udsatte voksne-

området og dermed indeholder en stor mængde data, mens specialiserede 

systemer indsamler data om et specifikt del- og indsatsområde, eksempelvis 

sundhedsydelser. 

                                                      

21 Jævnfør afsnit 3.1 er Avaleo Omsorg og Sundhed kortlagt, men indgår ikke eksplicit i rappor-
ten på grund af manglende oplysninger fra Avaleo. 
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Figur 22: Systemlandskab for ældreområdet 

I det følgende beskrives karakteristika for systemerne på området, og hvad 

der kendetegner data, der registreres i systemerne. Økonomi- og afregnings-

systemer og stamdatasystemer vil blive beskrevet under afsnit 3.6 i rapporten 

sammen med Ældredatabasen. 

3.6.3. Nationale registre 

I det følgende afsnit beskrives De Nationale Dokumentationsprojekter, hvor 

data om ældre indsamles. 

Som led i De Nationale Dokumentationsprojekter indsamler Danmarks Stati-

stik data om ældre fra en række datakilder på området, herunder nationale 

registre og EOJ-systemerne. 

Karakteristika for registret er beskrevet herunder. 
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Tabel 50: Karakteristika for data, der indgår i De Nationale Dokumenta-
tionsprojekter om ældre 

De Nationale Dokumentationsprojekter – Ældre 

Anvendelsesområde(r) Boligtilbud, hjemmehjælp, visiteret tid i plejebolig, 
genoptræning, forebyggende hjemmebesøg 

Systemejer MBLIS/Danmarks Statistik 

Systemtype Register 

Eventuelt andre anvendelsesområder Ingen 

Brugere Ministerier, styrelser, kommuner, regioner, kommu-
nale organisationer, fagforeninger, interesseorgani-
sationer, konsulentfirmaer, private virksomheder, 
forskere, journalister, studerende og borgere 

Placering af data Opbevares centralt af Danmarks Statistik 

Datakilder De elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ), 
heriblandt CSC Omsorg, Avaleo Omsorg og KMD 
CARE 

Dokumentation En beskrivelse af dataelementer og teknisk dataud-
veksling kan rekvireres fra Ministeriet for Børn, 
Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 

Metoder til dataoverførsel Webservices og system-til-system-integration 

Data i systemerne 

I tabellen nedenfor er det angivet, hvilke typer data det nationale dokumenta-

tionsprojekt om ældre indeholder. Dataangivelserne i tabellen nedenfor kan 

derfor også afspejle data fra tilgrænsende områder. Det bemærkes, at data 

om priser og udgifter for indsatser samt resultater og effekter af modtaget 

indsats indgår på aggregeret niveau. 

Tabel 51: Datakategorier, der indberettes til/indgår i De Nationale Do-
kumentationsprojekter om ældre 

 Person 
Organi-
sation 

Aktivitet 
Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

De Nationale 
Dokumentations-
projekter – Ældre 

    Ikke  
relevant       

På næste side beskrives de typer data, der er til rådighed i registret, og om 

data ligger i struktureret eller ustruktureret form. 
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Tabel 52: Typer af data, der indberettes til/indgår i De Nationale Doku-
mentationsprojekter om ældre 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-nummer Struktureret 

Organisation 
(Leveran-
dør/sagsbehandlende organi-
sation) 

Kommunekode, cvr-nummer for indberetnings-
kommune, produktionsenhedsnummer (PNR) 
for indberetningskommune, mailadresse på 
kontakt fra kommunen 

Struktureret 

Leverandørs cvr-nummer Struktureret 

Aktivitet 
(Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet) 

Ikke relevant  

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Visiterede ydelser/indsatser: hjemmehjælp, 
forebyggende hjemmebesøg, visiteret tid i 
plejebolig, plejehjemspladser omfattet af ser-
vicelovens § 192, boligtilbud, genoptræning 

Struktureret 

Visiteret tid til hjemmehjælp. For forebyggende 
besøg, og træningsydelser angives, om borge-
re har fået denne ydelse. 

Struktureret 

Start- og sluttidspunkt for leveret hjemmehjælp Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Ikke individbaserede data om:  

Udgifter til hjemmehjælp, for over 67-årige 
omfattet af frit valg  

Udgifter til plejehjem/plejebolig, for over 67-
årige  

Udgifter til hjælpemidler  

Udgifter til træning og genoptræning 

Struktureret 

Resultat22 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt) 

Ikke individbaseret data fra tillgrænsende 
områder:  

Antal sygehusliggedage  

Antal genindlæggelser  

Det gennemsnitlige antal sygehusliggedage for 
>67 årige 

Det gennemsnitlige antal genindlæggelser for 
>67 årige  

Struktureret 

 

3.6.4. Socialfaglige systemer 

I det følgende afsnit beskrives de generelle og specialiserede systemer samt 

de data, der findes i systemerne. 

Generelle systemer 

Der er kortlagt følgende generelle socialfaglige systemer på ældreområdet, 

som beskrives nærmere i dette afsnit: 

                                                      

22 Der indgår desuden en ikke-individbaseret brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre 

borgere, som blandt andet måler på kendskab til frit valg, kendskab til fleksible hjemmehjælp og 
oplevede kvalitet af hjælpen. 
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 CSC Omsorg 

 KMD CARE. 

CSC Omsorg er både et udfører- og et myndighedssystem. Systemet anven-

des på nuværende tidspunkt i 28 kommuner indenfor følgende ydelsesområ-

der: hjemmesygepleje, træning, forebyggelse, hjemmepleje og hjælpemidler. 

Tabel 53: Karakteristika for CSC Omsorg 

CSC Omsorg 

Anvendelsesområde(r) Hjemmesygepleje, træning, forebyggelse, hjemmepleje, 
hjælpemidler 

Systemejer CSC Scandihealth 

Antal kommuner, der anvender 28 kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

 

Brugere Både myndighed og leverandør 

Placering af data Forskelligt fra kommune til kommune – data opbevares 
som udgangspunkt decentralt hos den enkelte kommune 

Koblinger til andre systemer Cpr-registret, pensionsregistret, sygesikringssystemer, 
sygehussystemer 

Muligheder for dataoverførsel Åbne standarder for udveksling af data (OIOXML) 

KMD CARE er både et udfører- og et myndighedssystem, der understøtter 

kommunens indsats indenfor sundhed og omsorg. Systemet anvendes på 

nuværende tidspunkt af 50 kommuner og en række privatejede plejehjem. 

Data er individbaserede og ligger centralt placeret. 

Tabel 54: Karakteristika for KMD CARE 

KMD CARE 

Anvendelsesområde(r) Hjemmesygepleje, træning, forebyggende hjemmebesøg, 
hjemmehjælp, plejecentre, bosteder, hjælpemidler 

Systemejer KMD 

Antal kommuner, der anvender 50 kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

 

Brugere Både myndighed og leverandør 

Placering af data Opbevares centralt hos systemleverandøren 

Koblinger til andre systemer Cpr-registret, Danmarks Statistik, Fælles Medicinkort, 
Hjælpemiddelinstituttet, KMD-ØS, Lægemiddelkataloget, 
Pensionsoplysninger (KMD), snitflader til MedCom m.m. 

Muligheder for dataoverførsel KMD CARE kan udtrække data i forhold til forskellige 
senarier 
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Data i systemerne 

Tabellen nedenfor angiver de typer data, der findes i de generelle socialfagli-

ge systemer på ældreområdet. 

Tabel 55: Datakategorier repræsenteret i de socialfaglige systemer på 
ældreområdet 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

CSC 
Omsorg             

KMD 
CARE              

Nedenfor beskrives typen af data, der er til rådighed i systemerne på områ-

det, og om data ligger i struktureret eller ustruktureret form. 

Tabel 56: Typer af data i de socialfaglige systemer på ældreområdet 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Dokumentation af borgers historie, observati-
oner, mål, handlinger 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Organisation 
Leveran-
dør/sagsbehandlende 
organisation 

Handle- og betalerkommune Struktureret 

Kommunens organisationshierarki til gruppe-
ring af medarbejdere og borgere, så plan-
lægningen kan optimeres. 

Struktureret 

Aktivitet 
Proces-
/sagsbehandlings-
aktivitet 

Sagsbehandlingsaktiviteter i overensstem-
melse med God Sagsbehandling og Fælles 
Sprog (1 og 2 – og på sigt 3) 

Struktureret 

Observationer i forbindelse med udredning 
og afgørelse 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Kommunens eget ydelseskatalog i forhold til 
lokalt vedtaget servicekatalog og serviceni-
veau 

Struktureret 

Klassifikationer i forhold til God Sagsbehand-
ling og Fælles Sprog 

Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Pris på visiterede og leverede ydelser. Pris 
på hjælpemidler på lager og ude hos de 
enkelte borgere. Intern afregning og afreg-
ning i forhold til private leverandører. 

Struktureret 

Værdi af kommunens hjælpemiddellager Struktureret 

Resultat 
(Med hvilket mål og 
hvilken effekt?) 

Måling af effekt i forhold til den hjælp, den 
enkelte borger modtager, for eksempel reha-
biliteringsprojekter, genoptrænings- og sund-
hedsindsatser. Funktionsvurdering af borger 
på mange forskellige områder/måder, herun-
der Bergs balancetest. 

Både strukturerede 
data og fritekst 
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Specialiserede systemer 

Det mere specialiserede socialfaglige system CSC Sundhed er kortlagt i 

forbindelse med afdækning af data på ældreområdet. 

Systemet understøtter kommunens arbejde med indsatser indenfor både 

serviceloven og sundhedsloven, herunder indsatser vedrørende trænings- og 

genoptræningsforløb, sundhedsfremme og forebyggelse. På nuværende 

tidspunkt anvendes systemet i 26 kommuner. 

Tabel 57: Karakteristika for CSC Sundhed 

CSC Sundhed 

Anvendelsesområde(r) Træning, genoptræning, sundhedsfremme, forebyggelse 
(i henhold til både service- og sundhedsloven) 

Systemejer CSC 

Antal kommuner, der anvender 26 kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

Udsatte voksne-området 

Brugere Både myndighed og leverandører 

Placering af data Forskelligt fra kommune til kommune – data opbevares 
som udgangspunkt decentralt hos den enkelte kommune 

Koblinger til andre systemer Cpr-registret, indberetning til SEI (Statens Serum Instituts 
elektroniske indberetningssystem), Ankestyrelsen, Social-
styrelsen, Danmarks Statistik 

Muligheder for dataoverførsel Åbne standarder for udveksling af data (OIOXML) 

Data i systemerne 

Tabellen nedenfor angiver de typer data, der findes i CSC Sundhed i forhold 

til ældreområdet. 

Tabel 58: Datakategorier repræsenteret i CSC Sundhed 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

CSC 
Sundhed             

Nedenfor beskrives typen af data, der er til rådighed i CSC Sundhed, og om 

data i systemet ligger i struktureret eller ustruktureret form. Da systemet også 

anvendes på udsatte voksne-området, vil der være et vist overlap i data mel-

lem de to områder.  
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Tabel 59: Typer af data i CSC Sundhed 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Organisation 
Leverandør/sagsbehandlende 
organisation 

Metadata på leverandøren Struktureret 

Aktivitet 
Proces-/sagsbehandlings-
aktivitet 

Ikke sagsbehandlingsaktiviteter i forhold til 
socialfaglige metoder, men data om borgers 
sagsbehandlingsforløb, for eksempel i for-
hold til knæskade, lungeproblemer eller 
cancer 

Struktureret 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Ydelsesdata struktureret i forhold til SKS-
klassifikationer23 

Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Ingen  

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Indledende visitering med afprøvning af 
borgers funktionsevne ved indskrivning samt 
måling af funktionsevne efter behandling/ved 
udskrivning 

Struktureret 

3.6.5. Vurdering af dataparathed på ældreområdet 

I dette afsnit udfoldes den opsummerede dataparathedsmodel fra afsnit 3.6.1 

i en beskrivelse af dataparatheden per datakategori for hvert register og so-

cialfagligt system. 

Dataparathed i de generelle registre 

I figuren herunder er dataparatheden i de data, der indberettes til/indgår i De 

Nationale Dokumentationsprojekter vedrørende ældreområdet, opsummeret. 

Figur 23: Dataparatheden i de data, der indberettes til/indgår i De Natio-
nale Dokumentationsprojekter vedrørende ældre 

 

Den overordnede dataparathed for person-, organisations- og ydelses-/ 

indsatsdata trækkes ned på grund af lav fuldstændighed af data. Det skyldes 

delvis uensartet indberetning til Danmarks Statistik, hvor kommunernes ind-

beretning af visse indsatser og ydelser er mangelfuld, mens indberetningen 

for andre typer af indsatser, for eksempel visiteret hjælp, er meget dækken-

de. Herudover forekommer det, at kommuner over året mangler at indberette 

data for nogle måneder. 

                                                      

23 SKS indeholder kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af sund-
hedsydelser. 

Register
Person Organisation Aktivitet Ydelses/indsats Udgift Resultat

De Nationale 

Dokumentationsprojekter - 

Ældre

Ikke 

relevant

De generelle nationale registre
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I registret kan tildelte ydelser og indsatser henføres til individer, hvilket træk-

ker op i forhold til den generelle dataparathed, og for flere ydelser er der 

mængdeangivelser på ydelser, for eksempel visiteret tid til hjemmehjælp. 

Dataparatheden i de socialfaglige systemer 

I figuren herunder er dataparatheden opsummeret for de socialfaglige syste-

mer på ældreområdet: 

 CSC Omsorg 

 KMD CARE. 

Figur 24: Dataparatheden i de socialfaglige systemer på ældreområdet 

 

 I CSC Omsorg er dataparatheden høj indenfor datakategorierne person, 

organisation, aktivitet og ydelse/indsats. Der registreres cpr-nummer på alle 

individer, hvilket gør det muligt at identificere alle borgere entydigt i systemet. 

Ligeledes registreres der information om myndigheden eller leverandøren, 

der gør det muligt at identificere for eksempel handlekommune eller leveran-

dør i forhold til en ydelse. 

I forhold til aktiviteter og ydelser registreres disse data overvejende konsi-

stent i systemerne og struktureret. Derudover kan aktivitets- og ydelsesdata – 

via kommunernes indberetninger – henføres direkte til det individ, der har 

modtaget den konkrete ydelse. 

Pris- og udgiftsdata registreres ikke efter en fælles metode i systemerne, der 

gør det muligt at udregne, hvad hver enkelt ydelse eller indsats koster. Der 

registreres en del resultat- og effektdata i systemerne, men disse data er ikke 

mulige at koble til ydelser og indsatser. Overordnet vurderes udgifts- og re-

sultatdata derfor ikke at være parate til anvendelse til analyseformål. 

KMD’s vurdering er, at konsistensen i dataregistrering er lav på tværs af da-

takategorierne - nogle kommuner anvender lokale standarder for dataregi-

strering i systemet, mens andre anvender fælles standarder kombineret med 

lokale standarder, hvilket trækker dataparatheden ned generelt.  

Pris-/udgiftsdata har meget lav dataparathed, da disse data ikke registreres i 

systemet efter standarder og da det ikke er muligt at koble information om 

priser og udgifter til ydelser. Disse data kan derfor ikke umiddelbart betragtes 

som parate til analyseformål. 

System Person Organisation Aktivitet Ydelses/indsats Udgift Resultat

CSC Omsorg

KMD CARE

Socialfaglige systemer
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Dataparatheden i de specialiserede systemer 

Dataparatheden i CSC Sundhed er opsummeret i figuren nedenfor. Da data-

paratheden i systemet allerede er beskrevet i et tidligere afsnit som del af 

udsatte voksne-området, gennemgås den ikke her. 

Figur 25: Dataparatheden i de specialiserede systemer 

 

Dokumentationsniveau og tilgængelighed af data i syste-
merne 

Dataparatheden på området giver et overordnet billede af kvaliteten af data i 

systemerne. Tilgængelighed af data i systemerne har ligeledes stor betyd-

ning, fordi systemer og registre med lav tilgængelighed kan være en hin-

drende faktor for at kunne få adgang til data. 

Af bestemmende faktorer for datas tilgængelighed er, 1) om data er placeret 

centralt eller decentralt, 2) om systemet er dokumenteret, det vil sige, om 

systemets datamodel og eventuelle snitflader er beskrevet, og 3) i hvilket 

omfang der indgår løsninger til dataoverførsel. 

Systemernes tilgængelighed er beskrevet i tabellen herunder. 

Tabel 60: Dokumentationsniveau og tilgængelighed af systemer på 
ældreområdet 

System 
Placering  
af data Dokumentation 

Løsninger til 
dataoverførsel 

De Nationale Dokumen-
tationsprojekter – Ældre 

Centralt af Dan-
marks Statistik 

Beskrivelse af variable 
samt dataleverancer 
og dataudveksling 
mellem kommune og 
Danmarks Statistik er 
tilgængelig 

Webservices og 
system-til-system-
integration 

CSC Omsorg Forskelligt fra kom-
mune til kommune – 
data opbevares som 
udgangspunkt 
decentralt hos den 
enkelte kommune 

Ja, men ikke offentligt 
tilgængelig – kan 
rekvireres ved henven-
delse til CSC 

Åbne standarder 
for udveksling af 
data (OIOXML) 

KMD CARE Centralt hos sy-
stemleverandøren 

Ja, men ikke offentligt 
tilgængelig – kan 
rekvireres ved henven-
delse til KMD 

KMD CARE kan 
udtrække data i 
forhold til forskel-
lige senarier 

CSC Sundhed Forskelligt fra kom-
mune til kommune – 
data opbevares som 
udgangspunkt 
decentralt hos den 
enkelte kommune 

Ja, men ikke offentligt 
tilgængelig – kan 
rekvireres ved henven-
delse til CSC 

Åbne standarder 
for udveksling af 
data (OIOXML) 

System Person Organisation Aktivitet Ydelses/indsats Udgift Resultat

CSC Sundhed

Socialfaglige systemer
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Tilgængeligheden af data på området vurderes som middel. Denne vurdering 

er baseret på, at systemerne er dokumenteret, at data fra de kommunale 

systemer i en vis udstrækning udveksles med centrale databaser, og at sy-

stemerne understøtter forskellige metoder for udveksling af data. 

Det skal dog bemærkes, at systemdokumentationen og beskrivelse af data-

modellen i de fleste tilfælde ikke er offentligt tilgængelig for EOJ-systemer, 

der udbydes af private systemleverandører.  
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3.7. Andre systemer i relation til 
socialområdet 

I dette afsnit gennemgås de økonomi- og stamdatasystemer og nationa-
le surveys, der anvendes på tværs af de tre underområder: udsatte 
børn, udsatte voksne og ældre. 

Kortlægningen af andre systemer omfatter tre grupper systemer: 

1. Økonomi- og afregningssystemer 

2. Stamdatasystemer 

3. Periodisk gennemførte surveys. 

Information om systemerne er indsamlet ved brug af samme kortlægnings-

skema, som er anvendt for de socialfaglige systemer og registre på socialom-

rådet. For koncernøkonomisystemerne (KMD Opus og Prisme) er der ikke 

spurgt ind til registrering af data om sagsbehandlingsaktiviteter og resultater 

af sociale indsatser, da disse datatyper ikke som udgangspunkt hører hjem-

me i et kommunalt regnskabs- og bogføringssystem. Systemerne er nærme-

re gennemgået i de følgende afsnit. 

3.7.1. Tværgående økonomisystem og 
afregningssystemer 

Der anvendes følgende økonomisystemer på socialområdet. 

 KMD Opus Økonomi 

 Prisme 

 AS2007 

 KMD Børn og Voksne. 

KMD Opus Økonomi og Prisme er generelle koncernøkonomi- og regnskabs-

systemer. AS2007 og KMD Børn og Voksne er specialiserede økonomi- og 

afregningssystemer til socialområdet. 

Systemerne og data i systemerne beskrives i de følgende afsnit. Anvendel-

sen af systemerne i forhold til socialområdet er beskrevet i de indledende 

afsnit vedrørende udsatte børn og unge, udsatte voksne og ældre. 

Koncernøkonomisystemer 

I dette afsnit beskrives koncernøkonomisystemerne KMD Opus Økonomi og 

Prisme. 
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Tabel 61: Karakteristika for KMD Opus Økonomi 

KMD Opus Økonomi 

Anvendelsesområde(r) Budget, likviditetsstyring, bilagsbehandling, regnskab m.m. 

Systemejer KMD 

Antal kommuner, der anvender 59 kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

- 

Brugere Sagsbehandlere, økonomimedarbejdere, administrativt 
personale og ledere fra kommunerne 

Placering af data Opbevares centralt hos systemleverandøren 

Koblinger til andre systemer Der er ingen kobling. Registreringen af takster og forbrug 
foretages direkte i systemet. 

Muligheder for dataoverførsel Excel direkte fra KMD Opus Økonomi. Integration til andre 
systemer er muligt fra KMD Opus Økonomi. 

Tabel 62: Karakteristika for Prisme 

Prisme 

Anvendelsesområde(r) Budget, regnskab, debitor, kreditor m.m. 

Systemleverandør/systemejer Fujitsu 

Antal kommuner, der anvender 28 kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

- 

Brugere Sagsbehandlere, økonomimedarbejdere, administrativt 
personale og ledere fra kommunerne 

Placering af data Data opbevares decentralt hos den enkelte kommune 

Kobling til andre systemer Bogføringstransaktioner og eventuelt elektroniske faktura-
er via andre systemer. Individuelt per kunde. 

Muligheder for dataoverførsel I princippet alle – kommaseparerede filer, XML, FTP, 
webservices 

Data i systemerne 

I tabellen nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der findes i kon-

cernøkonomisystemerne. 

Tabel 63: Datakategorier repræsenteret i koncernøkonomisystemerne 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

KMD Opus 
Økonomi         Ikke  

relevant 

Prisme        Ikke  
relevant 
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Typen af data, der er til rådighed i systemerne indenfor datakategorierne, er 

beskrevet i tabellen herunder, og om data ligger i struktureret eller ustrukture-

ret form. 

Tabel 64: Typer af data i koncernøkonomisystemerne 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger (dog ikke i alle tilfæl-
de) 

Struktureret 

Organisation 
Leverandør/sagsbehandlende 
organisation 

Der registreres data om organisatio-
nen i forhold til Indenrigsministeriets 
kontoplan/struktur og politisk struktur 

Struktureret 

Aktivitet 
Proces-
/sagsbehandlingsaktivitet 

Ingen data  

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Ydelsesdata registreres i nogle tilfæl-
de 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Pris eller takst på ydelser og samlet 
udgift (ikke nødvendigvis pris per 
person, ydelse osv.) 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Resultat 
(Med hvilket mål og hvilken 
effekt?) 

Ikke relevant  

Specialiserede økonomi- og afregningssystemer 

I dette afsnit beskrives de to specialiserede økonomi-og afregningssystemer 

på socialområdet: AS2007 og KMD Børn og Voksne. 

Tabel 65: Karakteristika for AS2007 

AS2007 

Anvendelse  
(fagområde) 

Økonomi og afregninger i forbindelse med botilbud, anbringelse, 
støttetimer, hjælpemidler, redskaber, ledsagerordninger m.m. 

Systemejer CGI 

Antal kommuner,  
der anvender 

19 kommuner (udsatte voksne-området), 14 kommuner (området for 
udsatte børn og unge) og 3 kommuner (ældreområdet) 

Eventuelt andre  
anvendelsesområder 

Uddannelse (3 kommuner) 

Brugere Sagsbehandlere, økonomimedarbejdere, administrativt personale 

Placering af data Data opbevares decentralt hos den enkelte kommune 

Koblinger til andre 
systemer 

Cpr-registret, DHUV-systemerne, koncernøkonomisystemer 

Muligheder for data-
overførsel 

Webservices i XML, SOAP-services, filudveksling lokalt eller via 
SFTP. AS2007 har en række integrationer til eksterne systemer, 
bl.a. økonomisystemer, hvor de fleste data udveksles via tekstfiler. 
Øvrige integrationer følger som hovedregel OIOXML-standarderne. 
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Tabel 66: Karakteristika for KMD Børn og Voksne 

KMD Børn og Voksne 

Anvendelsesområde(r) Hele serviceloven 

Systemejer KMD 

Antal kommuner, der 
anvender 

49 kommuner 

Eventuelt andre  
anvendelsesområder 

 

Brugere Primært administrative medarbejdere og økonomimedarbejdere 

Placering af data Opbevares centralt hos systemleverandøren 

Koblinger til andre  
systemer 

Cpr-registret, P-data, cvr-registret og NemKonto. Data om 
sagsbehandler og administrativ enhed hentes delvis ind via 
snitflader til andre KMD-systemer, herunder KMD's linjeorgani-
sationssystem (LOS) og KSP/CICS (hvor sagsbehandlere og 
rettigheder administreres og vedligeholdes). 

Muligheder for dataover-
førsel 

Integrationer til andre interne KMD-systemer (primært økonomi-
systemer). Dataoverførsel foregår gennem standardsnitflader. 

Data i systemerne 

I tabellen nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der findes i de 

specialiserede økonomi- og afregningssystemer. 

Tabel 67: Datakategorier repræsenteret i de specialiserede økonomi- og 
afregningssystemer 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

AS2007            

KMD Børn og 
Voksne            

Nedenfor beskrives typen af data, der er til rådighed i systemerne på områ-

det, og om data ligger i struktureret eller ustruktureret form. 
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Tabel 68: Typer af data i de specialiserede økonomi- og afregningssy-
stemer 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Cpr-oplysninger Struktureret 

Samlivsstatus, og hvilke ydelser der er 
knyttet til personen (udformet som individuel-
le ydelsespakker) 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Organisation 
Leveran-
dør/sagsbehandlende 
organisation 

Skelner mellem driftsherrer (leverandører) 
og betalere. For både driftsherrer og betale-
re registreres organisationsrelevante infor-
mationer såsom navn, adresse, kommune, 
sagsbehandlere, P-numre, kontonumre, 
EAN-numre osv. 

Struktureret 

Aktivitet 
Proces-
/sagsbehandlingsaktivitet 

Oprettelse af sag, person, foranstaltning 
(bevilling), økonomiske oplysninger 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Der kan oprettes sociale indsatser efter en 
lang række lovparagraffer. Afhængigt af 
paragraf kan der tilknyttes foranstaltnings-
steder af typen Intet, Institution, Opholds-
sted, Kost- og efterskole, Skibsprojekt, Eget 
værelse, Plejefamilie, Netværksplejefamilie. 

Både strukturerede 
data og fritekst 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Priser/takster på de enkelte ydelser. Priser 
kan individualiseres efter behov og registre-
res manuelt eller som automatisk takstbe-
regning (takstbeløb x antal i en periode). 

Struktureret 

Resultat 
(Med hvilket mål og 
hvilken effekt?) 

Ingen data  

Dataparatheden i koncernøkonomisystemerne 

Dataparatheden i koncernøkonomisystemerne er opsummeret i figuren ne-

denfor. Systemernes dataparathed er beregnet alene på baggrund af, hvilke 

pris- og udgiftsdata systemerne indeholder vedrørende sociale indsatser og 

ydelser. 

Figur 26: Dataparatheden for pris- og udgiftsdata i koncernøkonomisy-
stemerne 

 

Registreringspraksis udover den kommunale kontoplan er ikke konsistent på 

tværs af kommunerne, og derfor kan det ikke antages, at der registreres på 

ydelses- og individniveau. Det vil sige, at systemerne ikke understøtter en 

standard for dataregistrering, hvor information om priser og udgifter kan kob-

les direkte til de ydelseskataloger, som de socialfaglige systemer følger.  

System
Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens

KMD Opus Økonomi

Prisme

Koncernøkonomisystemer

Systemmæssig parathed Registreringsmæssig parathed
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KMD Opus Økonomi understøtter, at priser og takster kan kobles direkte til 

ydelser og indsatser. Systemleverandøren vurderer herudover, at paratheden 

i dataregistrering – det vil sige kriteriet vedrørende fuldstændighed – af pris- 

og udgiftsdata på ydelser er middel. 

Prisme understøtter ikke, at pris- og udgiftsdata kan kobles direkte til ydelser 

og indsatser i de socialfaglige systemer, hvorfor kriteriet vedrørende datakob-

ling er lav. Derudover er det systemleverandørens vurdering, at omfanget af 

pris- og udgiftsregistrering på ydelser og indsatser er lav – det vil sige lav 

parathed i forhold til kriteriet vedrørende fuldstændighed af data. 

Dataparatheden i de specialiserede systemer 

Dataparatheden i de specialiserede økonomi- og afregningssystemer er op-

summeret i figuren nedenfor. Systemernes dataparathed er beregnet alene 

på baggrund af, hvilke pris- og udgiftsdata systemerne indeholder vedrøren-

de sociale indsatser og ydelser. 

Figur 27: Dataparatheden i specialiserede økonomi- og afregningssy-
stemer 

 

Systemerne understøtter ikke en socialfaglig standard for dataregistrering, 

hvormed pris- og udgiftsdata ikke kan relateres 1:1 til ydelser og indsatser i 

de socialfaglige systemer. Dog er det muligt at koble information om indsat-

ser og ydelser direkte til udgiftsposter i begge økonomisystemer – det vil sige 

en meget høj dataparathed for kriteriet vedrørende datakobling. 

Endvidere er det systemleverandørernes vurdering, at kommunerne kun i et 

begrænset omfang registrerer pris- og udgiftsdata ens i systemerne – det vil 

sige, at dataparatheden for kriteriet vedrørende konsistens er meget lav. 

3.7.2. Stamdatasystemer på socialområdet 

Tilbudsportalen er en landsdækkende database til indsamling og fremsøg-

ning af information om kommunale, regionale og private tilbud på det specia-

liserede socialområde og ældreområdet. 

Oplysninger om kommunale, regionale og private tilbud indsamles på cvr-

niveau og er ikke personhenførbare. Tilbudsportalen indeholder oplysninger 

om blandt andet indsatstype, målgruppe og metoder i den socialfaglige ind-

sats. Per 1. januar 2014 indsamles desuden personhenførbare oplysninger 

om plejefamilier i form af plejeforældrenes navn og kontaktoplysninger, pleje-

familiens adresse samt karakteristika. 

System Datakobling Aktualitet Standarder Fuldstændighed Konsistens

AS2007

KMD Børn og Voksne

Systemmæssig parathed Registreringsmæssig parathed

Specialiserede økonomi- og afregningssystemer
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Tilbudsportalen benyttes primært af sagsbehandlere, når de skal finde et 

relevant tilbud eller en relevant plejefamilie til en konkret borger. Alle oplys-

ninger er offentligt tilgængelige, dog er adgangen til personhenførbare oplys-

ninger om plejefamilier begrænset til sagsbehandlere med særligt login. 

Tabel 69: Karakteristika for Tilbudsportalen 

Tilbudsportalen 

Anvendelsesområde(r) Kommunale, regionale og private tilbud på det specialise-
rede socialområde og ældreområdet 

Systemejer Socialstyrelsen 

Antal kommuner, der anvender Alle kommuner 

Eventuelt andre anvendelses-
områder 

 

Brugere Sagsbehandlere, økonomimedarbejdere 

Placering af data Opbevares centralt af Socialstyrelsen 

Koblinger til andre systemer Snitfladerne udstiller portalens stamdata til systemer på 
udsatte børn-, udsatte voksne- og ældreområdet 

Muligheder for dataoverførsel Tilbudsportalen stiller gratis snitflader – i form af webser-
vices – til rådighed til brug for tredjepartsintegration 

Data i systemerne 

I tabellen nedenfor er en angivelse af, hvilke datakategorier der findes i Til-

budsportalen. 

Tabel 70: Datakategorier repræsenteret i Tilbudsportalen 

 Person 
Organisa-

tion 
Aktivitet 

Ydelse/ 
indsats 

Udgift Resultat 

Tilbuds-
portalen 

   
Ikke  

relevant     
Ikke  

relevant 

Nedenfor beskrives typen af data, der er til rådighed i systemerne på områ-

det, og om data ligger i struktureret eller ustruktureret form. 
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Tabel 71: Typer af data i Tilbudsportalen 

Hovedkategori Beskrivelse Form 

Person 
(Hvem?) 

Ingen data  

Organisation 
Leveran-
dør/sagsbehandlende 
organisation 

Tilbuddets navn, adresser, afdelinger, P-nummer, 
tilbudstype, tilbuddets juridiske grundlag (oprettel-
sesparagraf), virksomhedsform, pladser, antal 
ansatte fordelt på faggrupper, økonomiske nøgletal 

Struktureret 

Aktivitet 
Proces-
/sagsbehandlingsaktivitet 

Ingen data  

Ydelse/indsats 
(Hvad og hvornår?) 

Udbud af ydelser fra hvert tilbud. Der registreres 
ydelsestype, ydelsens målgruppe, ydelsens pris, 
sammenhæng med andre ydelser og hvilken til-
budstype der leverer ydelsen. 

Struktureret 

Udgift 
(Hvad koster det?) 

Ydelsens pris registreres. Prisen har hidtil været 
opgivet per døgn. Fremadrettet vil det også være 
muligt at angive pris per måned, styk eller time. 

Struktureret 

Resultat 
(Med hvilket mål og 
hvilken effekt) 

Ingen data  

Dataparathed i Tilbudsportalen 

Dataparatheden i stamdatasystemet på socialområdet – Tilbudsportalen – er 

opsummeret i figuren nedenfor. 

Figur 28: Dataparatheden i Tilbudsportalen 

 

Systemejeren vurderer overordnet, at data i systemet ikke registreres ens - 

det vil sige lav dataparathed for kriteriet vedrørende konsistens - og at der er 

manglende registrering af tilbud på området, hvilket bevirker lav datapara-

thed i forhold til kriteriet vedrørende fuldstændighed af data. 

Tilbudsportalen indeholder ikke data om individer, sagsbehandlingsaktiviteter 

og resultater af sociale indsatser, og derfor fremgår dataparatheden for disse 

datakategorier som lav (rød), jf. ovenstående figur. 

Dataparatheden for organisations- og udgiftsdata er middel (gul). Disse data 

er struktureret efter Tilbudsportalens tilbudstypeklassifikationer og kan henfø-

res direkte til den konkrete leverandør – for organisationsdata – og til ydelser 

eller indsatser – for pris- og udgiftsdata. 

Information om ydelser og indsatser kan knyttes til P-nummer på den be-

handlende myndighed/leverandør, men ikke til et individ, da Tilbudsportalen 

ikke indeholder individbaserede data. 

System Person Organisation Aktivitet Ydelses/indsats Udgift Resultat

Tilbudsportalen

Stamdata på socialområdet
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3.7.3. Nationale surveys 

I forbindelse med kortlægningen af systemer og data på socialområdet er der 

kortlagt i alt syv surveys, hvor data indsamles om blandt andet børn og un-

ges udvikling, udsatte voksne på krisecenter samt ældres trivsel og funkti-

onsevne. 

Som datakilder adskiller disse surveys sig fra de nationale registre, fordi data 

indsamles via periodiske spørgeskemabaserede undersøgelser. 

Der udarbejdes ikke dataparathedsvurderinger for de periodisk gennemførte 

surveys, da disse data indsamles i forskningsøjemed og derfor ikke kan 

sammenlignes med produktionssystemer, der understøtter kommunens ar-

bejde og indsats for borgere på socialområdet. 

I det følgende afsnit gennemgås de kortlagte surveys på socialområdet. 

Surveys på området for udsatte børn og unge 

Følgende surveys er kortlagt på området for udsatte børn og unge: 

 Børneforløbsundersøgelsen 

 Årsstatistik om kvinder og børn på krisecenter. 

Årsstatistikken vedrørende kvinder og børn på krisecenter er beskrevet sam-

let under afsnittet om surveys på udsatte voksne-området. 

Børneforløbsundersøgelse er en forløbsbaseret undersøgelse, hvor en re-

præsentativ gruppe på cirka 6.000 unge født i 1995 interviewes med 3-4 års 

mellemrum. I undersøgelsen stilles der spørgsmål vedrørende blandt andet 

uddannelse, familie, økonomi, forbrug, fysisk og psykisk helbred. Undersø-

gelsen indeholder endvidere oplysninger om alle anbragte børn (fra syvårs-

alderen og op) fra årgang 1995. 
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Tabel 72: Karakteristika for Børneforløbsundersøgelsen 

Børneforløbsundersøgelsen 

Anvendelsesområde(r) Barnets opvækst, helbred, skole og eventuel 
anbringelse. Forældrenes forhold og barnets 
forhold til forældrene. 

Systemejer SFI 

Eventuelt andre anvendelsesområder Udsatte voksne 

Brugere Forskere i Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd 

Placering af data Opbevares centralt af SFI 

Datakilder Data indsamles via spørgeskema 

Dokumentation Undersøgelsesdesign ligger tilgængeligt 

Metoder til dataoverførsel Ingen 

Data i systemet Oplysninger om blandt andet: 

 Fødsel 

 Opførsel 

 Opvækst 

 Helbred 

 Skole 

 Hjælp til pasning og husarbejde 

 Forældrenes forhold 

 Barnets forhold til anden forælder 

 Ydelser i form af børnefamilieydelser 

 Boligydelse 

 Børnebidrag 

 Arbejdsløshedsdagpenge 

Surveys på området for udsatte voksne 

På udsatte voksne-området er der kortlagt følgende surveys: 

 Hjemløsetælling 

 Handicappanel 

 Årsstatistik om senfølger efter seksuelle overgreb 

 Statistik vedrørende ofre for menneskehandel 

 Årsstatistik om kvinder og børn på krisecenter. 

Karakteristika for surveys på udsatte voksne-området samt data beskrives i 

det følgende afsnit. 

Hjemløsetælling er en undersøgelse af hjemløse i de enkelte kommuner. SFI 

er ansvarlig for undersøgelsen og indsamler blandt andet oplysninger om 

forhold som forsørgelsesgrundlag, psykisk sygdom, misbrug, sociale indsat-

ser og årsager til hjemløshed. 
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Tabel 73: Karakteristika for Hjemløsetælling 

Hjemløsetælling 

Anvendelsesområde(r) Hjemløse i Danmark 

Systemejer SFI 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Forskere i SFI 

Placering af data Opbevares centralt af SFI 

Datakilder Hentes fra sociale tilbud og lokale myndighe-
der gennem individbaserede spørgeskemaer 

Metoder til dataoverførsel Ingen (data må ikke udleveres til tredjepart) 

Data i systemet Data om sociale indsatser fordelt på forskelli-
ge kategorier (ikke paragrafspecificeret) 

SFI indsamler hvert fjerde år oplysninger om levevilkår for handicappede 

mellem 16 og 64 år. Undersøgelsen baserer sig på spørgeskemabesvarelser 

og interview med cirka 20.000 handicappede (både unge og voksne handi-

cappede), hvor temaer som samfundsdeltagelse, levevilkår og sundhedsad-

færd undersøges. 

Tabel 74: Karakteristika for Handicappanel 

Handicappanel 

Anvendelsesområde(r) Samfundsdeltagelse, sagsbehandling, levevil-
kår, sundhedsadfærd, diskrimination 

Systemejer SFI 

Systemtype Survey 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Forskere i SFI 

Placering af data Opbevares centralt af SFI 

Datakilder Data indsamles via spørgeskema 

Dokumentation Ja 

Metoder til dataoverførsel Datasættet ligger i en Stata-fil 

Data i systemet Oplysninger om blandt andet: 

 Selvrapporteret handicap 

 Funktionsevne 

 Helbred (rygning, alkohol, misbrug) 

 Samfundsdeltagelse 

 Sociale relationer 

 Sagsbehandling 

 Big Five-mål 

 Forventninger til fremtiden 

 Vold, diskrimination 
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Socialstyrelsen indsamler oplysninger fra frivilligcentre, der hjælper voksne 

med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Data indsamles på 

individniveau. På nuværende tidspunkt indsamles data på årlig basis, men 

dette ændres til hvert andet år. 

Tabel 75: Karakteristika for Årsstatistik om senfølger efter seksuelle 
overgreb 

Årsstatistik om senfølger efter seksuelle overgreb 

Anvendelsesområde(r) Støtte og rådgivning 

Systemejer Socialstyrelsen 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Forskere i Socialstyrelsen 

Placering af data Opbevares centralt af Socialstyrelsen 

Datakilder Data indtastes direkte i registret bag undersø-
gelsen 

Metoder til dataoverførsel Ingen 

Data i systemet Oplysninger om blandt andet: 

 Modtaget terapi, voksne med senfølger har 
modtaget i centrene 

 Type af krænkelse i barndommen 

Center mod Menneskehandel, der hører under Socialstyrelsen, indsamler 

årligt informationer om alle kendte ofre for menneskehandel i Danmark. 

Tabel 76: Karakteristika for Statistik vedrørende ofre for menneskehan-
del 

Statistik vedrørende ofre for menneskehandel 

Anvendelsesområde(r) Indsatser i form af ophold på krisecenter/ 
institution og hjemsendelse. Omfatter alle 
identificerede ofre for menneskehandel i 
Danmark. 

Systemejer Center mod Menneskehandel 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Medarbejdere i Center mod Menneskehan-
del/Socialstyrelsen, Udlændingestyrelsen og 
NGO’er 

Placering af data Opbevares centralt af Center mod Menneske-
handel 

Datakilder Data indsamles via opsøgende arbejde og 
øvrige aktørers indsats, herunder politiet 

Dokumentation Delvis dokumenteret 

Metoder til dataoverførsel Ingen 

Data i systemet Oplysninger om blandt andet: 

 Kontantydelser 

 Ophold og hjemsendelse 
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I samarbejde med Landsorganisationen for Kvindekrisecentre indsamler So-

cialstyrelsen oplysninger om henvendelser til krisecentrene, oplysninger om 

kvinder og børn, der har haft ophold på et krisecenter, og oplysninger om 

organisering og finansiering af de i alt 43 danske krisecentre. Omkring 750 

børn og 1.000 kvinder medvirkede i den seneste undersøgelse i 2012. 

Tabel 77: Karakteristika for Årsstatistik om kvinder og børn på krisecen-
ter 

Årsstatistik om kvinder og børn på krisecenter 

Anvendelsesområde(r) Midlertidigt ophold på krisecenter 

Systemejer Socialstyrelsen og Landsorganisationen for 
Kvindekrisecentre 

Eventuelt andre anvendelsesområder Udsatte voksne 

Brugere Krisecentermedarbejdere har interviewet 
beboere 

Placering af data Opbevares centralt af Socialstyrelsen 

Datakilder Data indhentes ved brug af spørgeskema 

Dokumentation Nej 

Metoder til dataoverførsel Ingen 

Data i systemet  § 109-tilbud om midlertidigt ophold i forbin-
delse med vold eller trusler om vold 

 § 110-tilbud om midlertidigt ophold i forbin-
delse med sociale problemer 

Surveys på ældreområdet 

På ældreområdet er Ældredatabasen kortlagt. 

SFI indsamler hvert femte år data om et repræsentativt udsnit af ældre så-

som funktionsniveau, tilbagetiltrækning fra arbejdsmarkedet og modtagelse 

af overførselsindkomster. Data er placeret centralt af SFI og er individbase-

rede. 
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Tabel 78: Karakteristika for Ældredatabasen 

Ældredatabasen 

Anvendelsesområde(r) Data om ældre 

Systemejer SFI 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Forskere i Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd 

Placering af data Opbevares centralt af SFI 

Datakilder Surveydata indsamlet af SFI koblet med 
registerdata, herunder Befolkningsstatistikre-
gistret, Integreret Database for Arbejdsmar-
kedsforskning (IDA) og Indkomststatistik 

Dokumentation Delvis 

Metoder til dataoverførsel Udtræk af surveydata er muligt fra Open 
Access-database hos CSSR 

Data i systemet Oplysninger om blandt andet: 

 Helbred 

 Jobsituation  

 Funktionsevne 

 Brug af social- og sundhedsydelser 

 Udgifter til bolig 

Generelle surveys på socialområdet 

Ankestyrelsen indsamler årligt oplysninger om kommunernes støtte til frivilligt 

socialt arbejde i forbindelse med statistikken om frivilligt socialt arbejde. 

I undersøgelsen indgår oplysninger om støtte i henhold til servicelovens § 18, 

herunder kommunens andel af det fordelte bloktilskud til frivilligt arbejde og 

målgruppen for kommunens støtte. 

Tabel 79: Karakteristika for Statistik om frivilligt socialt arbejde 

Statistik om frivilligt socialt arbejde 

Anvendelsesområde(r) Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 

Systemejer Ankestyrelsen 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Kommunerne 

Placering af data Opbevares centralt af Ankestyrelsen 

Kilder Indsamles via survey 

Metoder til dataoverførsel Webadgang til data 

Data i systemet Oplysninger om støtte i forhold til servicelo-
vens § 18 
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3.8. Data på tilgrænsende områder 

Som del af kortlægningen er centrale registre, statistikker og datavare-
husløsninger (herefter betegnet ”datakilder”) kortlagt på områder, der 
grænser op til socialområdet.  

Datakilderne kan grupperes efter følgende områder: 

 Uddannelse 

 Beskæftigelse/forsørgelse 

 Sundhed 

 Justits 

 Økonomi 

 Boligforhold 

 Stamdata. 

Datakilderne på de tilgrænsende områder er ikke kortlagt efter samme tema-

er som systemerne på socialområdet, da de anvendes med et andet formål – 

for eksempel at hjælpe borgere i beskæftigelse eller afregning af regionale 

sundhedsydelser. Derfor er datakilderne kortlagt i forhold til deres overord-

nede karakteristika og typen af data i datakilderne med relevans for social-

området. 

Datakilderne på de tilgrænsende områder har ofte en mere omfattende histo-

rik i data end de administrative socialfaglige systemer og er derfor særligt 

velegnede til at udarbejde analyser, der ser på udvikling over tid. 

3.8.1. Uddannelse 

På uddannelsesområdet er der to centrale datakilder, der leverer input til de 

nationale statistikker. Det er Undervisningsministeriets datavarehus, DWH-S, 

og Elevregistret, der er Danmarks Statistiks centrale register for befolknin-

gens uddannelse, hvorudfra der udarbejdes statistikker. 

I det følgende gennemgås de to datakilder. 

DWH-S 

Det centrale datavarehus DWH-S er en central datavarehusløsning, som 

UNI•C24 Statistik og Analyse anvender til statistikker og ledelsesinformation 

på uddannelsesområdet. Systemet baserer sig på en række datakilder fra 

henholdsvis uddannelsessektoren og Danmarks Statistik. 

                                                      

24 UNI•C er en styrelse under Undervisningsministeriet, der arbejder med den digitale udvikling 
på undervisningsområdet. 
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Data fra DWH-S præsenteres sammen med data fra Danmarks Statistik i 

Databanken, der er Undervisningsministeriets offentlige database med nøg-

letal om uddannelser i Danmark (www.uvm.dk/Service/Statistik/Databanken). 

UNI•C er i gang med at opbygge et nyt datavarehus og et BI-miljø, der sam-

ler en større mængde data til brug for national statistik og ledelsesinformation 

om uddannelser på Undervisningsministeriets ressortområde. Det nye data-

varehus udbygges over en årrække med nye uddannelses- og dataområder 

og forventes at være fuldt udbygget i 2015-2016. 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har pla-

ner om at etablere et lignende datavarehus for de videregående uddannel-

ser. 

Tabel 80: Karakteristika for DWH-S 

DWH-S 

Anvendelse(r) Ledelsesinformation og statistik på uddannel-
sesområdet 

Systemejer UNI•C 

Eventuelt andre anvendelsesområder  

Brugere Departementet, forskere (mulighed for direkte 
adgang), offentligheden 

Placering af data Opbevares centralt af UNI•C 

Datakilder UNI•C: 

 Optagelse.dk 

 Eksamensdatabasen 

 EASY 

 Institutionsregistret 

 Grundskolekarakterer 

 Grundskoleindberetning 

 AGYM 

 SIS/professionsbachelorkarakter-
indberetning 

 AMU-kursister 

 

Danmarks Statistik: 

 Det centrale register for arbejdsmarkeds-
statistik 

 Registeret for arbejdsmarkedsstatistik 

 Det integrerede elevregister 

 Personbaggrund 

 Befolkning og bopæl 

 Grundskoleindberetning på individniveau 

 Kursistregistret 

Dokumentation Uddybende forklaring af begreber og metoder 
findes på Undervisningsministeriets hjemme-
side 

Metoder til dataoverførsel Manuelle filoverførsler og databasetræk 

Data i systemet DWH-S indeholder en række statistikområder 
med data på individ- og nøgletalsniveau. 
Baggrundsoplysninger (køn, alder, herkomst, 
statsborgerskab og forældreoplysninger) 
hentes fra Danmarks Statistik (PER-
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DWH-S 

SONBAGGR). 

 Specialundervisning: Ja/nej-markering af, 
om eleven modtager specialundervisning 
jævnfør § 3, stk. 2 i folkeskoleloven (indi-
vidbaseret) 

 Henvisningsårsag til specialundervisning 
(individbaseret) 

 Arbejds- og uddannelsesstatus: Angivelse 
af personens uddannelses- og arbejdssta-
tus (individbaseret) 

 Undervisning i DAS: Ja/nej-markering af, 
om eleven modtager undervisning i dansk 
som andetsprog jævnfør § 5, stk. 7 i folke-
skoleloven 

 Karakterer i grundskolen (individbaseret) 

 Karakterer i gymnasiet (individbaseret) 

 Karakterer på professionsbacheloruddan-
nelser (individbaseret) 

 Praktikpladser for erhvervsuddannelser: 
Indgåede og igangværende aftaler, skole-
praktik og praktikpladssøgende (individba-
seret) 

 Antal fuldførte elever (nøgletal) 

 Fuldførelsesprocenter (nøgletal) 

 Erhvervskompetencer: Andelen af en 
ungdomsårgang, der forventes at gennem-
føre en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse (nøgletal) 

Elevregistret 

Danmarks Statistiks elevregister er et forløbsregister, hvor man kan følge 

personers uddannelseskarriere i det ordinære uddannelsessystem. Registret 

indeholder data baseret på personens cpr-nummer. 

Registret er startet i 1973 og dækker uddannelseskarrierer fra børnehave-

klasse/0. klasse (indtil 2006 kun fra 8. klasse) til forskeruddannelser på uni-

versitetsniveau. Det omfatter studerende ved ordinære uddannelser, der er 

offentligt reguleret, det vil sige, at Undervisningsministeriet eller et fagministe-

rium har fastsat rammerne for uddannelserne gennem love og bekendtgørel-

ser. Fra 2007 indeholder registret også en række SU-godkendte private ud-

dannelser. 

Elevregistret er det rå register, der afspejler indberetningerne, som de mod-

tages fra institutionerne. Der findes to bearbejdede udgaver af registret, 

Elev1 og Elev2. I Elev1 er overlap mellem uddannelser fjernet, og delelemen-

ter i en og samme uddannelse er samlet. I Elev2 er registret yderligere bear-

bejdet, så alle uddannelsesdele tilhørende den samme uddannelse samles til 

én registrering. 

Elevregistret indeholder ikke information om voksenuddannelser eller uddan-

nelser taget ved udenlandske uddannelsesinstitutioner af danske statsborge-

re. Elevregistret udgør grundlaget for registerudtræk såsom højest fuldførte 

uddannelse. 
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Tabel 81: Karakteristika for Elevregistret 

Elevregistret 

Anvendelse(r) Interne analyseformål i Danmarks Statistik og 
generel policy udvikling på uddannelsesom-
rådet 

Systemejer Danmarks Statistik 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Danmarks Statistik, ministerier, kommuner, 
forskningsinstitutioner, private virksomheder, 
pressen 

Placering af data Opbevares centralt af Danmarks Statistik 

Datakilder Indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne 

Dokumentation Kvalitetsdeklarationer 

Muligheder for dataoverførsel Webservices og system-til-system-integration 

Data i systemet  Uddannelseskode: Identifikation af uddan-
nelse i form af uddannelsesprogrammet 
eller uddannelsesaktiviteten 

 Uddannelsesdel angiver, om uddannelsen 
er del af et samlet uddannelsesforløb be-
stående af selvstændige dele 

 Uddannelsesform: Måden, uddannelsen 
tages på 

 Påbegyndelsestidspunkt 

 Afgangstidspunkt 

 Afsluttende uddannelse/kvalifikation 

 Institution 

3.8.2. Beskæftigelse og forsørgelse 

På beskæftigelsesområdet er der ét centralt datavarehus til løsning af de 

statistiske opgaver på nationalt plan. Det er Beskæftigelsesministeriets stati-

stiske datavarehus (DSDW). 

På forsørgelsesområdet anvendes Pensionsstatistikregistret til at belyse 

modtagere af sociale pensioner opdelt på modtagere af folkepension, før-

tidspension og invaliditetsydelse samt den årlige udbetalte ydelse. 

Det statistiske datavarehus (DSDW) 

DSDW er et centralt datavarehus, som Styrelsen for Fastholdelse og Rekrut-

tering har fået udviklet og driver. DSDW opsamler sammenhængende stati-

stikdata af betydning for arbejdsmarkedsovervågning samt styring og opfølg-

ning på beskæftigelsesindsatsen på nationalt, regionalt og kommunalt ni-

veau. 

Data fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings fælles datagrundlag 

(DFDG) udgør en væsentlig del af datagrundlaget i styrelsens DSDW, lige-

som det indeholder data fra Register for arbejdsmarkedet (RAM). 



 

 

103 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

DSDW indeholder data på individ- og virksomhedsniveau om blandt andet: 

 Offentlige ydelser 

 Forsørgelsesforløb 

 Indsatser/aktiveringsforløb 

 Fravær/fritagelser 

 Beskæftigelse/erhvervsdeltagelse. 

DSDW leverer blandt andet data til Danmarks Statistik samt to af de øvrige 

systemer, som Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings stiller til rådighed 

for understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, Jobindsats.dk og DREAM. 

Jobindsats.dk er en offentligt tilgængelig portal, der giver adgang til måling af 

resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Danmark. 

DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelsesministeriet, 

Undervisningsministeriet, cpr-registret og SKAT. Den indeholder data om alle 

borgere, der har modtaget visse offentlige ydelser (dagpenge, løntilskud, SU, 

kontanthjælp, førtidspension mv.) fra medio 1991 og frem. Fra 2008 og frem 

indeholder databasen desuden beskæftigelsesoplysninger. Databasen opda-

teres, og ydelsesoplysninger beregnes månedligt. Typen af ydelse opgøres 

ugevis på individniveau. Hvis en person har skiftet ydelse i løbet af ugen, vil 

der derfor kun optræde én ydelse for ugen per person. 
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Tabel 82: Karakteristika for Det statistiske datavarehus 

Det statistiske datavarehus 

Anvendelsesområde(r) Arbejdsmarkedsovervågning samt styring og 
opfølgning på beskæftigelsesindsatsen på 
nationalt, regionalt og kommunalt niveau 

Systemejer Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Fast-
holdelse og Rekruttering 

Placering af data Opbevares centralt af Styrelsen for Fasthol-
delse og Rekruttering 

Datakilder Kildedata indberettes fra a-kasser, kommu-
ner, jobcentre og andre myndigheder. Derud-
over modtages udtræk fra cpr-registret, cvr-
registret, eIndkomst, KMD Aktiv, KMD’s syge-
dagpengeregister. 

Dokumentation Ikke offentligt tilgængelig 

Muligheder for dataoverførsel Overførsel af filer via web (FTP-protokol) – 
ingen webservices 

Data i systemet Det statistiske datavarehus indeholder grund-
data på individ- og virksomhedsniveau om: 

 Tilmelding og kontaktgrupper 

 Offentlige ydelser 

 Forsørgelsesforløb 

 Målgrupper i indsatsen 

 Matchkategorier 

 Indsatser/aktiveringsforløb 

 Gennemførte samtaler 

 Fravær/fritagelser 

 Beskæftigelse/erhvervsdeltagelse 

Pensionsstatistikregistret 

Danmarks Statistiks pensionsstatistikregister omhandler alle, der modtager 

en social pension, modtagere af folkepension i alderen 67 år og derover samt 

modtagere af førtidspension eller invaliditetsydelse i alderen 18-66 år. Pensi-

onsstatistikregistret kan føres tilbage til 1970. 

Statistikken er opgjort på alder, køn, pensionsart, ægteskabelig stilling, be-

boere på plejehjem, region- og kommunefordeling samt udbetalte beløb. 

Kilder til data er KMD’s register for sociale pensioner (Det fælleskommunale 

pensionssystem, inklusive Københavns Kommune). 



 

 

105 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

Tabel 83: Karakteristika for Pensionsstatistikregistret 

Pensionsstatistikregistret 

Anvendelsesområde(r) Interne analyseformål i Danmarks Statistik, 
budgettering i kommunerne (KL), vurdering af 
loven om sociale pensioner 

Systemejer Danmarks Statistik 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Pensionsstyrelsen (tidligere Indenrigs- og 
MBLIS, Beskæftigelsesministeriet), Finansmi-
nisteriet, KL, kommuner, forskere, organisati-
oner, pressen 

Placering af data Opbevares centralt af Danmarks Statistik 

Datakilder KMD Social Pension (Det fælleskommunale 
pensionssystem, inklusive Københavns 
Kommune) 

Dokumentation Registret er dokumenteret i Danmarks Stati-
stiks edb-værktøj 

Muligheder for dataoverførsel Webservices og system-til-system-integration 

Data i systemet Cpr-nummer og kommunekode udgør tilsam-
men sagens identifikation i pensionsstatistik-
registret. Der skelnes mellem følgende pensi-
onsarter: 

 Folkepension 

 Højeste førtidspension 

 Mellemste førtidspension 

 Forhøjet almindelig førtidspension 

 Almindelig førtidspension 

 Invaliditetsydelse 

 Ny førtidspension (fra januar 2004) 

3.8.3. Sundhed 

Statens Serum Institut er ansvarlig for en række sundhedsregistre, der an-

vendes til centrale og lokale myndighedsopgaver og forskning. Registrene 

indeholder oplysninger om befolkningens sundhedsforhold. På baggrund af 

data fra de nationale sundhedsregistre udgiver Statens Serum Institut løben-

de forskellige publikationer og analyser. 

Der er kortlagt følgende registre på sundhedsområdet: 

 Landspatientregisteret 

 Det Nationale Alkoholbehandlingsregister 

 Lægemiddelstatistikregisteret 

 Sygesikringsregisteret 

 Genoptræningsregisteret. 
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Landspatientregisteret 

I Landspatientregisteret registreres en række oplysninger, hver gang en bor-

ger har været i kontakt med det danske sygehusvæsen, for eksempel i for-

bindelse med undersøgelse eller behandling. Landspatientregisteret beriges 

med data fra alle kliniske afdelinger på sygehusene for at kunne beskrive 

omkostningerne ved kontakterne til sygehusene. 

Registret indeholder blandt andet oplysninger om aktiviteten på de danske 

sygehuse, befolkningens forbrug af sygehusydelser, sygehuspatienters syg-

domme samt udførte operationer. 

Data kan udstilles på cpr-niveau, men kun til særligt godkendte modtagere. 

Aggregerede data kan udstilles til offentlige analyseformål. 

Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister er del af Landspatientregisteret. 

Tabel 84: Karakteristika for Landspatientregisteret 

Landspatientregisteret 

Anvendelsesområde(r) Sygdomme og behandlinger ved alle indlagte 
og ambulante kontakter på offentlige og 
private sygehuse 

Systemejer Statens Serum Institut 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Sundhedsministeriet, regionerne 

Placering af data Opbevares centralt af Statens Serum Institut 

Datakilder Cpr-registret, Sygehusenes KlassifikationsSy-
stem, Sundhedsvæsenets Organisationsregi-
ster, Statens Serum Instituts takstkatalog 

Dokumentation Dokumentation er tilgængelig på Statens 
Serum Instituts hjemmeside 

Muligheder for dataoverførsel Forskeradgang til data – individdata udleve-
res kun til særlig godkendte modtagere 

Data i systemet Centrale data i registret: 

 Cpr-nummer 

 Bopælskommune 

 Indlæggelses- og udskrivningsdato 

 Sygehus og afdeling 

 Diagnoser 

 Operationer 

 DRG-takster25 

                                                      

25 DRG-takster beregnes ved at knytte omkostninger ved patientbehandling til de enkelte DRG-
grupper (diagnoserelaterede grupper). Ved omkostningsstudier på sygehusene fastsættes udgif-
terne ved patientrelaterede behandlingsydelser, så den enkelte patients ressourcetræk på et 
sygehus kan forklares. DRG-taksterne er gennemsnitstakster for ressourcetrækket ved behand-
ling af patienterne i de enkelte DRG-grupper. 
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Det Nationale Alkoholbehandlingsregister 

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister blev sat i drift 1. januar 2006. For-

målet med registret er at levere information til relevante parter med ansvar for 

behandling af alkoholikere på centralt og regionalt niveau. Desuden bidrager 

data fra registret til forskning på området samt evaluering og kvalitetsudvik-

ling af behandlingsindsatsen. 

Data i registret er baseret på den europæiske version af den internationale 

fastlagte standard ASI (Addiction Severity Index). Fra 1. januar 2006 er der 

blevet indberettet basisspørgsmål om klienten og oplysninger vedrørende 

alkoholmisbrugets karakter. 

Data er individbaserede og kan kobles til andre sundhedsoplysninger i ano-

nymiseret form. 

Det er obligatorisk for de behandlingsinstitutioner, som landets kommuner 

visiterer klienter til, at indberette til Statens Serum Institut. Dette gælder of-

fentlige såvel som private alkoholbehandlingsinstitutioner. Der modtages 

også oplysninger om privat finansieret alkoholbehandling – denne indberet-

ning foregår dog på frivillig basis. 

Tabel 85: Karakteristika for Det Nationale Alkoholbehandlingsregister 

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister 

Anvendelsesområde(r) Alkoholbehandling 

Systemejer Statens Serum Institut 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Offentlige alkoholbehandlingsinstitutioner, 
private, selvejende og foreningsejede institu-
tioner, som det offentlige visiterer klienter til 

Placering af data Opbevares centralt af Statens Serum Institut 

Datakilder Lokal registrering, cpr-registret, Sundheds-
væsenets Organisationsregister 

Dokumentation Dokumentation er tilgængelig på Statens 
Serum Instituts hjemmeside 

Muligheder for dataoverførsel Forskeradgang til data – individdata udleve-
res kun til særlig godkendte modtagere 

Data i systemet  Cpr-nummer på klient 

 Klientens alkoholmisbrug (type og omfang 
af alkoholindtag) 

 Klientens behandling (ambulant, dagbe-
handling, døgnbehandling) 

 Klientens samlivssituation, antal børn, 
uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet 
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Lægemiddelstatistikregisteret 

Statens Serum Institut ejer og er ansvarlig for Lægemiddelstatistikregisteret. 

Registeret er etableret med det formål at udarbejde statistikker og prisindeks 

og overvåge lægemiddelforbruget. 

Siden registrets etablering er der sket en række lovændringer, der har med-

ført, at oplysningerne i registret kan anvendes til bredere formål (bekendtgø-

relse nr. 175 af 12. december 2011 om videregivelse af oplysninger fra Læ-

gemiddelstatistikregisteret), og at flere oplysninger kan offentliggøres. 

Data i Lægemiddelstatistikregisteret omfatter oplysninger om det totale salg 

af lægemidler i Danmark siden 1994. Oplysningerne indberettes hver måned 

fra landets apoteker, sygehusapoteker (siden 1997), Statens Serum Institut 

og Danmarks Fødevareforskning. Siden oktober 2001 har også dagligvare-

butikker, der sælger ikkeapoteksforbeholdte håndkøbslægemidler, indberet-

tet deres månedlige salg til registret. 

Data kan udstilles på cpr-niveau, men kun til særligt godkendte modtagere. 

Aggregerede data kan udstilles til offentlige analyseformål. 

Tabel 86: Karakteristika for Lægemiddelstatistikregisteret 

Lægemiddelstatistikregisteret 

Anvendelsesområde(r) Lægemiddelforbrug 

Systemejer Statens Serum Institut 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Sundhedsministeriet, Lægemiddelstyrelsen 

Placering af data Opbevares centralt af Statens Serum Institut 

Datakilder Cpr-registret, Sundhedsstyrelsen (apoteks-
oversigt), Sundhedsvæsenets Organisations-
register (ydernumre), Receptserveren, apote-
ker 

Dokumentation Dokumentation er tilgængelig på Statens 
Serum Instituts hjemmeside 

Muligheder for dataoverførsel Forskeradgang til data – individdata udleve-
res kun til særlig godkendte modtagere 

Data i systemet  Modtager af lægemiddel (identifikation af 
patient) 

 Indberetters nummer (identifikation af 
indberetningspligtige) 

 Patientbetaling (i øre, inklusive moms) 

 Ekspeditionsdato 

 Medicintilskud efter sundhedslovens kapitel 
42 og 44 (i øre, inklusive moms) 

 Kommunenummeret på den refusionsgi-
vende kommune 
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Sygesikringsregisteret 

Sygesikringsregisteret indeholder oplysninger om afregning af sygesikrings-

ydelser mellem regionerne og almenpraktiserende læger, speciallæger, tand-

læger, fysioterapeuter, psykologer m.fl. 

På baggrund af datagrundlaget i Sygesikringsregisteret er det muligt at ana-

lysere befolkningens brug af forskellige sygesikringsydelser indenfor de en-

kelte specialer samt eventuelle geografiske forskelle i forbrugsmønstret. 

Registret sammenkører blandt andet data fra Landspatientregisteret og 

Dødsårsagsregisteret for at få et bedre billede af patienters samlede syg-

domsforløb. 

Datakobling til andre sundhedssystemer foregår i anonymiseret form, og data 

udstilles kun på individniveau til særlig godkendte modtagere. 

Tabel 87: Karakteristika for Sygesikringsregisteret 

Sygesikringsregisteret 

Anvendelsesområde(r) Alle ydelser givet i almen praksis og special-
lægepraksis 

Systemejer Statens Serum Institut 

Eventuelt andre anvendelsesområder - 

Brugere Sundhedsministeriet 

Placering af data Opbevares centralt af Statens Serum Institut 

Datakilder Lokal registrering, cpr-registret, Sundheds-
væsenets Organisationsregister (ydernumre) 

Dokumentation Dokumentation er tilgængelig på Statens 
Serum Instituts hjemmeside 

Muligheder for dataoverførsel Forskeradgang til data – individdata udleve-
res kun til særlig godkendte modtagere 

Data i systemet  Cpr-nummer på modtager af ydelsen samt 
alder, køn, bopæl m.m. 

 Yder (speciale, ydernummer, praksisregion 
m.m.) 

 Ydelsen (ydelsens art, hvornår ydelsen er 
foretaget, størrelsen af honoraret, som 
ydelsen udløser fra Den Offentlige Sygesik-
ring) 

Genoptræningsregisteret 

Som led i kommunalreformen fik kommunerne per 1. januar 2007 myndig-

hedsansvaret for at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter 

udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræ-

ning. 
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Den nuværende registrering af genoptræning på landets offentlige sygehuse 

varetages gennem Landspatientregisteret, hvor det siden 2004 har været 

obligatorisk at foretage indberetning på dette område. 

Kommunerne skal indberette genoptræningsydelser udført efter sundhedslo-

vens § 140 til Statens Serum Institut. Via den lukkede del af eSundhed-

portalen kan kommunerne tilgå data i registret. 

Data indberettes dagligt fra kommunerne og er individbaserede. Data kan 

udstilles på cpr-niveau, men kun til særligt godkendte modtagere. Aggrege-

rede data kan udstilles til offentlige analyseformål. 

Tabel 88: Karakteristika for Genoptræningsregisteret 

Genoptræningsregisteret 

Anvendelsesområde(r) Genoptræningsaktiviteter i kommunerne efter 
sygehusbehandling 

Systemejer Statens Serum Institut 

Eventuelt andre anvendelsesområder  

Brugere Kommunerne, Sundhedsministeriet 

Placering af data Opbevares centralt af Statens Serum Institut 

Datakilder Cpr-registret, Sundhedsvæsenets Organisati-
onsregister (kommunal institution), Sund-
hedsvæsenets KlassifikationsSystem (be-
handlinger), Statens Serum Instituts takstka-
talog 

Dokumentation Dokumentation er tilgængelig på Statens 
Serum Instituts hjemmeside 

Muligheder for dataoverførsel Forskeradgang til data – individdata udleve-
res kun til særlig godkendte modtagere 

Data i systemet  Borgerens cpr-nummer 

 Indberettende institution 

 Borgerens bopælskommune 

 Dato for den udførte genoptræningsydelse 

 Procedurekode for den enkelte genoptræ-
ningsydelse 

3.8.4. Justits 

Kriminalregisteret i Danmarks statistik indeholder oplysninger om lovovertræ-

delser i form af anmeldelser, ofre og afgørelser (pådømte lovovertrædelser). 

Oplysningerne modtages i form af udtræk fra politiets registre og omfatter 

overtrædelser af enten straffeloven, færdselsloven eller særlovene. 

Anmeldelser 

Anmeldelser registreres kun på sagsniveau og ikke individniveau, og derfor 

kan disse data ikke kobles med individdata fra andre områder. Gennemgang 

af data på området vil derfor ikke omfatte oplysninger om anmeldelser. 
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Ofre 

Danmarks Statistik modtager én gang årligt oplysninger om ofre for straffe-

lovsovertrædelser fra politiets sagsanalysesystem (POLSAS) under Rigspoli-

tiet. 

Offerstatistikken omfatter ofre for personfarlige forbrydelser under straffelo-

ven. Dette omfatter stort set alle sædeligheds- og voldsforbrydelser samt 

enkelte kategorier af ejendomsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser, 

hvor offeret er direkte konfronteret med lovovertræderen. Data om ofre ligger 

med af-identificeret identitet (PERSON_ID) i Danmarks Statistik og omfatter 

én databasetabel. 

Afgørelser 

Danmarks Statistik modtager én gang årligt udtræk fra Det Centrale Kriminal-

register under Rigspolitiet. Det årlige udtræk indeholder oplysninger for hele 

kalenderåret. Afgørelser omfatter oplysninger om strafferetligt afgjorte hoved-

forhold og eventuelt biforhold (konfererede sager) samt sigtelser og indsæt-

telser (det vil sige fængslinger, hvor der er idømt frihedsstraf). Samme per-

son vil således (for eksempel i forbindelse med samme sag) kunne være 

repræsenteret i registret med en sigtelse, en afgørelse (herunder en eller 

flere konfererede sager) og eventuelt en indsættelse – dog ikke nødvendigvis 

indenfor samme kalenderår. 

Afgørelserne består af fem databasetabeller, henholdsvis Sigtelser, Afgørel-

ser A, Afgørelser B, Konfererede sager og Indsættelser. I alle fem tabeller 

opbevares individdata med cpr-nummer, hvorfor data kan sammenkøres med 

øvrige registre i Danmarks Statistik. 
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Tabel 89: Karakteristika for Kriminalstatistikregisteret 

Kriminalstatistikregisteret 

Anvendelsesområde(r) Statistik om ofre for straffelovsovertrædelser 
og afgørelser om strafferetlige forhold 

Systemejer Danmarks Statistik 

Eventuelt andre anvendelsesområder  

Brugere Danmarks Statistik, Justitsministeriet 

Placering af data Opbevares centralt af Danmarks Statistik  

Datakilder Cpr-registret, Rigspolitiets centrale kriminal-
register 

Dokumentation Kvalitetsdeklarationer 

Muligheder for dataoverførsel Webservices og system-til-system-integration 

Data i systemet  Cpr-nummer 

 Politiets sagsnummer (kobling til andre 
kriminalregistre) 

 Offerets alder 

 Offerets køn 

 Gerningssted – kommunekode 

 Lovovertrædelse til grund for afgørelsen 

 Afgørelsens eller sanktionens type 

 Længde af betinget frihedsstraf 

 Type lovovertrædelse 

 Identifikationsnummertype 

 Arten af ubetinget frihedsstraf 

 Længde af ubetinget frihedsstraf 

3.8.5. Økonomi 

Økonomi- og Indenrigsministeriet er ansvarligt for De Kommunale Nøgletal, 

der giver mulighed for at sammenligne kommunernes økonomi, serviceni-

veau og baggrundsoplysninger om demografi over tid og på tværs af kom-

muner. 

Kilder til De Kommunale Nøgletal er baseret på Økonomi- og Indenrigsmini-

steriets egne data og data fra Danmarks Statistik (Statistikbanken). Der er 

tale om aggregerede data. Det vil sige, at data ikke kan henføres til specifik-

ke individer. 

De Kommunale Nøgletal er et webbaseret værktøj (www.noegletal.dk). I nøg-

letallene er der mulighed for at vælge mellem over 200 forskellige nøgletal for 

hver af landets kommuner fra 1993 og frem. Det er muligt at se sammenlig-

nelige oplysninger om kommunernes udgifter til eksempelvis børnepasning, 

undervisning og ældreomsorg, takstoplysninger på daginstitutions- og ældre-

området samt oplysninger om kommunernes likviditet og konkurrenceudsæt-

telse. 
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Tabel 90: Karakteristika for De Kommunale Nøgletal 

De Kommunale Nøgletal 

Anvendelsesområde(r) Kommunale nøgletal 

Systemejer Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Eventuelt andre anvendelsesområder  

Brugere Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Placering af data Opbevares centralt af Økonomi- og Inden-
rigsministeriet 

Datakilder Kommunernes indberetninger til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik 

Dokumentation Dokumentation er tilgængelig på Økonomi- og 
Indenrigsministeriets hjemmeside 

Muligheder for dataoverførsel Databank med webbaseret adgang 

Data i systemet Der udarbejdes en lang række statistikker på 
baggrund af kommunale nøgletal, herunder: 

 Strukturelle forhold 

 Økonomi (udgifter) 

 Økonomi (indtægter) 

 Udgifter per indbygger 

 Udgifter til børnepasning 

 Pladstal vedrørende børnepasning 

 Takster vedrørende børnepasning 

 Ældreomsorg (pladser, udgifter, betaling) 

 Sociale forhold 

3.8.6. Indkomst 

Danmarks Statistiks eIndkomstregister er baseret på oplysninger fra SKATs 

eIndkomstregister. Indkomstdata indberettes til SKAT én gang om måneden, 

og SKAT udstiller data til Danmarks Statistik én gang per nat. 

Registret indeholder oplysninger om indkomster i form af overførsler og løn-

udbetalinger. Overførsler udgør cirka to tredjedele af data i registret og løn-

udbetalinger en tredjedel. Data i registret beriges blandt andet med oplysnin-

ger fra Lønstatistikken og cvr-registret. 



 

 

114 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

Tabel 91: Karakteristika for eIndkomstregistret 

eIndkomstregistret 

Anvendelsesområde(r) Overførsler og lønudbetalinger 

Systemejer Danmarks Statistik 

Eventuelt andre anvendelsesområder  

Brugere Danmarks Statistik, Beskæftigelsesministeriet 

Placering af data Opbevares centralt af Danmarks Statistik 

Datakilder SKAT (Indkomstregistret), Lønstatistikken, 
cvr-registret 

Dokumentation Der er ikke udarbejdet detaljeret dokumenta-
tion 

Muligheder for dataoverførsel Webservices og system-til-system-integration 

Data i systemet  Indkomstart (dagpenge, folkepension, 
førtidspension osv.) 

 Indkomsttype (almindelig lønansat eller 
person under specielle regler) 

3.8.7. Boligforhold 

Efter oprettelsen af Bygnings- og Boligregistret i 1977 har Danmarks Statistik 

siden 1981 foretaget en årlig boligopgørelse ved hjælp af oplysninger fra 

administrative registre. 

De administrative registre og datakilder omfatter Bygnings- og Boligregistret 

(BBR-stamregister), cpr-registret og Bygnings- og Boligregistret (BBR-

ændringsregister). Data i registret er individbaserede. 

Formålet med boligopgørelsen er at belyse befolkningens boligforhold ud fra 

1) geografiske oplysninger (adresse, bygningsnummer m.m.), 2) oplysninger 

om boligen (ejerforhold, art/type, størrelse, antal værelse m.m.) og 3) hus-

stands- og personspecifikke oplysninger (antal personer i husstanden, køn, 

alder, civilstand m.m.). 
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Tabel 92: Karakteristika for Statistik om boligforhold 

Statistik om boligforhold 

Anvendelsesområde(r) Statistik om boligforhold 

Systemejer Danmarks Statistik 

Eventuelt andre anvendelsesområder  

Brugere Kommuner, regioner, ministerier, organisatio-
ner, pressen, private virksomheder, private 
personer 

Placering af data Opbevares centralt af Danmarks Statistik 

Datakilder Cpr-registret, Bygnings- og Boligregistret 
(BBR-stamregister), Bygnings- og Boligregi-
stret (BBR-ændringsregister) 

Dokumentation Variable og recordbeskrivelser kan findes på 
Danmarks Statistiks hjemmeside 

Muligheder for dataoverførsel Webservices og system-til-system-integration 

Data i systemet  Adresse (kommunenummer, vejkode, 
husnummer/husbogstav, etage, side/dør-
nummer) 

 Postnummer (fra og med 1. januar 1986) 

 Boligens art (parcelhus, rækkehus, etage-
bolig osv.) 

 Ejerforhold 

 Opvarmningsforhold 

 Toilet-, bade- og køkkenforhold 

 Størrelse i kvadratmeter 

 Antal værelser (køkken regnes ikke som 
værelse) 

 Antal personer i husstanden 

 Køn 

3.8.8. Stamdata 

Cpr-registret er et centralt, landsdækkende grundregister, der administreres 

af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Baggrunden for etableringen af registret er at tildele alle, der bor i Danmark, 

et cpr-nummer til brug for sikker identifikation af disse. Herudover er formålet 

at registrere og holde grundlæggende personoplysninger om alle borgere 

opdateret ét sted, hvorfra oplysninger om eksempelvis bopælsadresse kan 

videregives til offentlige myndigheder og private, der har en berettiget inte-

resse heri. Cpr-registret indeholder derfor kun personoplysninger knyttet til de 

registrerede personer. 

Samlet set indeholder cpr-registret oplysninger om alle personer, veje, boli-

ger og myndigheder, der er registreret i Danmark. Registret omfatter navne 

og andre personoplysninger for cirka 9,4 millioner personer, herunder knap 

5,6 millioner nulevende personer. 
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Andre myndigheder som kommunerne og statsforvaltningerne bidrager lø-

bende med at vedligeholde data i cpr-registret. Økonomi- og Indenrigsmini-

steriet fastlægger retningslinjer for, hvordan offentlige myndigheder skal 

medvirke i vedligeholdelsen af registret. 

Cpr-registret ajourføres dagligt af kommunerne og andre relevante myndig-

heder, og data er derfor meget tidstro og korrekte. Ajourføringen omfatter 

blandt andet årligt cirka 880.000 adresseændringer, cirka 45.000 navneæn-

dringer og 60.000-70.000 fødsler og dødsfald.  

Tabel 93: Karakteristika for Cpr-registret 

Cpr-registret 

Anvendelsesområde(r) Personoplysninger 

Systemejer Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Eventuelt andre anvendelsesområder  

Brugere Myndigheder, virksomheder 

Placering af data Opbevares centralt af Økonomi- og Inden-
rigsministeriet  

Datakilder Kommuner og andre relevante myndigheder 

Dokumentation Ja – udtræk af variable 

Muligheder for dataoverførsel Der understøttes en række standarder for 
dataudveksling, herunder SFTP/FTPS-
protokoller. Herudover er der opslagsmulig-
hed i registret i XML-format. 

Data i systemet Alle grundlæggende personoplysninger samt 
oplysninger om veje, boliger og myndigheder, 
der er registreret i Danmark. 
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3.9. Anvendelsesmuligheder for data 

I dette afsnit foretages en perspektivering af dataenes anvendelsesmu-
ligheder på socialområdet og med koblinger til registre på de tilgræn-
sende områder. 

Dataparathedsvurderingerne af de socialfaglige systemer, indholdet i regi-

strene og data på tilgrænsende områder giver et indtryk af potentialet for 

anvendelse af data samlet i et datavarehus. Kortlægningen udgør et øje-

bliksbillede, og det er derfor væsentligt at holde sig for øje, at data og mulig-

hederne for anvendelse af data kan ændre sig over tid, hvis kommunerne 

registrerer flere data på struktureret vis - eksempelvis i forlængelse af de 

fælles standarder, der er (ved at blive) udviklet og som anvendes på hen-

holdsvis området for udsatte børn og unge, voksne og ældre.  

Imidlertid er der alene på udsatte børn og ungeområdet indgået aftale mel-

lem regeringen og KL om, at kommunerne senest i 2014 har anskaffet DUBU 

eller et tilsvarende system, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2013. Det 

bemærkes, at en anskaffelse af systemet for nuværende ikke understøtter 

standardiseret registrering af resultat- eller udgiftsdata eller i sig selv nød-

vendigvis sikrer konsistent og fuldstændig registrering.   

På voksen- og ældreområdet findes der ikke tilsvarende aftaler om anven-

delse af systemer26. På voksenområdet, viser en opgørelse fra Socialstyrel-

sen, at ca. 2/3 af kommunerne anvender eller overvejer at anvende de fælles 

begreber i DHUV, mens alle kommuner på ældreområdet i et eller andet 

omfang formodes at anvende en af versionerne af Fælles Sprog. Det be-

mærkes dog, at anvendelsen af standarderne – samt forskellige versioner af 

standarder – er meget forskellig på tværs af kommuner. Dette fremgår af den 

middel/lave registreringsmæssige dataparathed.  

Kortlægningen af indholdet i socialfaglige systemer og registre viser på tværs 

af de tre områder, at den system- og registreringsmæssige dataparathed 

overordnet set er bedst for datakategorierne person, organisation, aktivitet og 

ydelser/indsatser. Disse fire datakategorier kan samlet set betegnes som 

”grundlæggende” data, jf. figuren nedenfor. 

                                                      

26 Det bemærkes, at der i forbindelse med aftalerne om dokumentationsprojekterne for udvalgte 
nøgletal er krav om struktureret registrering efter fælles begreber.  
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Figur 29: Grundlæggende og udvidede data på socialområdet 

 

Anvendelsesmulighederne er således bedst i forhold til viden om, hvem der 

får hvad og hvorfra - eller med andre ord hvilke leverandører, der leverer 

hvilke typer ydelser og indsatser til hvilke typer målgrupper, og hvilke sags-

behandlingsaktiviteter hver af målgruppernes individer modtager. 

Den systemmæssige dataparathed for disse datakategorier er den grund-

læggende forudsætning for dataparatheden. Når den systemmæssige parat-

hed ikke er høj (dvs. 100 procent) på socialområdet, er der således behov for 

en udvikling af it-understøttelsen, for at forudsætningen for en helt optimal 

anvendelse af data på nationalt niveau er til stede.27 

Kommunernes anvendelse af de socialfaglige it-systemer – det vil sige den 

registreringsmæssige dataparathed – er imidlertid den største barriere for 

anvendelse af data på nationalt niveau. Det er dog væsentligt at holde sig for 

øje, at dataparathedsvurderingen afspejler systemleverandørernes samlede 

vurdering på området. Derfor kan kommunernes registrering af data om nog-

le ydelser/indsatser på et givent område være fuldstændige og konsistente, 

mens kommunerne for andre ydelser/indsatser på det samme område regi-

strerer data ufuldstændigt og inkonsistent. Det kan også forholde sig således, 

at flere kommuner har høj grad af fuldstændighed og konsistens i deres regi-

strering, mens andre kommuner har en lav. Deloittes erfaringer med kommu-

nale data er, at der i høj grad er variation både på tværs af områder og kom-

muner. 

I forbindelse med den detaljerede beskrivelse af data i arbejdet med etable-

ringen af datavarehuset bør der indgå en dataprofileringsanalyse28. En data-

                                                      

27 Jævnfør datakategorien ydelse/indsats på voksenområdet. 

28 Dataprofilering forudsætter minimum ét eksempel på en leverance af data fra en kommune, 
men vil få en højere kvalitet, såfremt et repræsentativt udsnit af kommuner indgår med dataleve-
rancer. Dataprofilering er første skridt, når data er tilgængelige. Dataprofilering kan anvendes i 
forbindelse med fastlæggelsen af, hvilke data der skal indgå i datavarehuset. Samtidig er det 
relevant, at dataprofileringen omfatter flere typer af analyse, herunder fx beskrivende statistik på 
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profileringsanalyse vil synliggøre de underelementer i hver konkret datakate-

gori på områderne, hvor der er behov for højere dataparathed, for at data er 

anvendelige på nationalt niveau. 

Den system- og registreringsmæssige dataparathed er lavere for kategorier-

ne udgifter og resultater. Disse to datakategorier kan betegnes som ”udvide-

de” data, jf. figur 29 ovenfor. Anvendelsesmulighederne af data, som giver 

viden om, hvilke udgifter og resultater der er forbundet med eller opnået for 

et individ eller type målgruppe, der modtager ydelser/indsatser på socialom-

rådet, er derfor begrænsede. 

Den grundlæggende forudsætning om systemmæssig dataparathed for disse 

to datakategorier er i mindre grad til stede, hvorfor data på tværs af områder-

ne ikke umiddelbart er anvendelige på nationalt niveau.29 Den registrerings-

mæssige dataparathed må igen forventes at variere på tværs af målgrupper, 

og ydelser. Imidlertid er der udviklet fælles begreber for resultatdata30 på 

individniveau, mens dette ikke er tilfældet for opgørelsen af udgiftsdata på 

detaljeret niveau. Igen vil den dataprofileringsanalyse, der bør indgå i forbin-

delse med den detaljerede beskrivelse af data og ”opbygning af” datavarehu-

set, synliggøre de underelementer i hver konkret datakategori på områderne, 

hvor der er behov for højere dataparathed, for at data er anvendelige på na-

tionalt niveau for hele socialområdet (det vil eksempelvis sige alle ydelser i 

Lov om Social Service). 

I de socialfaglige systemer vedrører resultatdata blandt andet udviklingen i 

en borgers funktionsniveau, hvilket alt efter område for eksempel kan handle 

om sociale kompetencer eller mobilitet. Funktionsniveauet monitoreres typisk 

gennem en score med gradienterne 0-4 på WHO’s skala (ICF). I forhold til 

den lavere system- og registreringsmæssige dataparathed for resultater på 

socialområdet generelt kan data på tilgrænsende områder anvendes, for 

eksempel data om uddannelse, beskæftigelse, kriminalitet og sundhed.31 

Som kortlægningen viser, er en række data på tilgrænsende områder i dag 

standardiserede og nationalt dækkende, jf. afsnit 3.7. Data, der på de til-

grænsende områder defineres som resultat eller ydelse/indsats, kan afspejle 

resultater af indsatsen på socialområdet. Eksempelvis kan resultatdata på 

uddannelsesområdet i form af karakterer i folkeskolen afspejle resultater af 

den sociale indsats for udsatte børn og unge og data om ydelsen/indsatsen 

                                                                                                                              

indhold i felter (maksimum og minimums værdier, optællinger på værdisæt), identifikation af 
entydighed i data (primærnøgler) og fysisk struktureldatamodel (teknisk sammenhæng mellem 
data). Dataprofileringen kan blive gentaget, når analyse- og rapporteringskrav er blevet konkreti-
seret, hvor man begynder at se efter logiske sammenhænge og afvigelser fra logikken.  

29 Jævnfør for eksempel den aktuelt manglende systemunderstøttelse af datakategorien resultat 
på udsatte børn og unge-området. 

30 Eksempelvis resultatdokumentation i tilknytning til ICS på udsatte børn- og ungeområdet.  

31 Det bemærkes, at der forventes en udvikling i både den system- og datamæssige datapara-
thed på socialområdet eksempelvis ved, at datakategorien resultat systemunderstøttes på udsat-
te børn og ungeområdet.  
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på sundhedsområdet i form af (forebyggelige) indlæggelser kan afspejle re-

sultater på ældreområdet. 

Udgiftsdata på de tilgrænsende områder kan på tilsvarende vis afspejle re-

sultater af sagsbehandlingsaktiviteter og ydelser/indsatser på socialområdet. 

For eksempel kan et fald i udgifterne til forebyggelige indlæggelser af pleje-

hjemsmodtagere afspejle en kvalitetsforbedring i indsatsen på et plejecenter i 

forhold til liggesår eller dehydrering, og en indsats i form af evidensbaserede 

programmer for udsatte børn og unge kan medvirke til et fald i udgifterne til 

specialskoler eller specialundervisning i grundskolen. 

Sammenfattende kan det i forhold til mulighederne for anvendelse af data 

nationalt konkluderes, at der er bedre muligheder herfor i forhold til de grund-

læggende end de udvidede data på socialområdet. Anvendelsen af data på 

tilgrænsende områder om ydelser/indsatser, udgifter eller resultater giver 

gode muligheder for at afspejle resultater af indsatsen på socialområdet. 

Anvendelsen af data på socialområdet om udgifter forudsætter generelt set 

en højere grad af fælles standarder.  

Idet dataparatheden for hverken grundlæggende eller udvidede data på soci-

alområdet på nuværende tidspunkt er høj, er der således fortsat behov for 

fokus på, hvordan dataparatheden kan højnes - uden at det forudsætter flere 

registreringer. Det er imidlertid Deloittes vurdering, at registreringer efter 

fælles begreber ikke nødvendigvis indebærer en øget registreringsbyrde for 

kommunerne.   
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3.10. Opsummering 

I dette afsnit præsenteres konklusioner og observationer for delanalyse 
1 vedrørende kortlægningen af systemer og data på socialområdet. 

I kortlægningen af systemer på socialområdet er data analyseret og vurderet 

i forhold til seks datakategorier (person, organisation, aktivitet, ydelse/ind-

sats, pris/udgift, resultat) og to parathedsdimensioner (systemmæssig parat-

hed og registreringsmæssig parathed). Den systemmæssige parathed omfat-

ter systemernes mulighed for at understøtte kobling af data mellem dataka-

tegorierne, aktualitet i data samt struktureret registrering ud fra fælles begre-

ber mv. (det vil sige standarder) på området. Den registreringsmæssige para-

thed omhandler, i hvilken grad kommunernes anvendelse af systemerne 

omfatter en konsistent registrering uden huller (det vil sige fuldstændighed). 

Kortlægningen illustrerer kompleksiteten i den centrale dataindsamling på 

socialområdet, der er fordelt på en række aktører såsom Danmarks Statistik, 

Ankestyrelsen, Socialstyrelsen, SFI og Sundhedsministeriet, og hvor der på 

kommunalt plan er en række forskellige systemleverandører. 

Ud fra kortlægningen kan det videre konkluderes, at data på socialområdet 

ikke på nuværende tidspunkt har en beskaffenhed på alle områder og data-

kategorier, der gør disse optimale for anvendelse til nationale analyser – 

dette er primært grundet forskellig praksis for dataregistrering. De forskellige 

registreringspraksisser bevirker, at dataparatheden kan være god i lokal 

sammenhæng og indenfor brug af et specifikt system, men at data kan være 

vanskelige umiddelbart at konsolidere nationalt, fordi datakilderne baserer sig 

på lokale – eller en kombination mellem lokale og nationale standarder – og 

ikke alene nationale standarder. En konsolidering vil kræve en mapning af 

datakildernes standarder med de nationale standarder, hvorefter det vil være 

muligt at konsolidere. Datamapningen kan dog indebære usikkerheder af-

hængigt af forskelligheden af de anvendte datastandarder i de lokale syste-

mer. 

Som figuren nedenfor illustrerer, giver systemerne mulighed for individbase-

ret registrering af oplysninger om sagsbehandlingsaktiviteten og ydel-

sen/indsatsen. Systemerne understøtter derimod kun i et begrænset omfang 

en ydelsesrelateret registrering af pris-/udgiftsdata og resultatdata, hvor pri-

ser og resultater kan kobles direkte til individer samt indsatser og ydelser. 

Den registreringsmæssige parathed er overvejende middel for data om per-

son, organisation, aktivitet og ydelse/indsats. Paratheden er derimod lav for 

data om udgifter og resultater. Dette skyldes, at data på socialområdet for 

nuværende er præget af delvis inkonsistens og ufuldstændig registrering – 

hvilke gør sig særligt gældende på området for udsatte børn og unge. 

Kortlægningen har vist, at der på de tilgrænsende områder vedrørende ud-

dannelse, sundhed, beskæftigelse og justits hos Danmarks Statistik og til 
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dels også i fagministerierne findes centrale data, som er mulige at koble til de 

sociale individdata, med henblik på måling af resultat/effekt af indsatser.  

Figur 30: Overordnet dataparathed på området for udsatte børn og unge, udsatte voksne-området 
og ældreområdet 

Udsatte børn og unge 

På området for udsatte børn og unge anvendes ICS som grundlæggende 

socialfaglig metode i systemerne. Systemmæssigt er dataparatheden derfor 

høj for individbaserede data om sagsbehandlingsaktiviteter og sociale ind-

satser. Systemerne understøtter dog kun i en vis udstrækning registrering af 

priser og udgifter på ydelser, mens der for nuværende ikke er systemunder-

støttet resultatregistrering. 

Kortlægningen viser samtidig, at kommunernes anvendelse af ICS er inkon-

sistent, hvilket bevirker en delvis forskelligartet dataregistrering af informatio-

ner om individer og myndighed/leverandør – og en meget inkonsistent regi-

strering af oplysninger om sagsbehandlingsaktiviteter og indsatser/ydelser. 

Udsatte voksne 

På udsatte voksne-området viser kortlægningen, at DHUV-systemerne un-

derstøtter en individbaseret registrering af aktiviteter i sagsbehandlingsforlø-

bet og indsatser/ydelser. VUM – og til dels FKO – er integrerede metoder i 

systemerne, der muliggør indikatorbaseret resultatdokumentation på områ-

det. For nuværende eksisterer der ikke en systemmæssig standardiseret 

praksis for registrering af pris- og udgiftsdata, der gør det muligt at konkreti-

sere, hvad indsatser og ydelser koster. 

Den registreringsmæssige parathed på udsatte voksne-området er overord-

net middel – med høj dataparathed for individdata. Kortlægningen viser, at 

data generelt registreres inkonsistent, fordi kommunerne ikke anvender de 

samme metoder på området. To tredjedele af kommunerne anvender i dag – 

eller påtænker at anvende – et DHUV-system, hvilket på sigt kan medvirke til 

at løfte den registreringsmæssige dataparathed på området. 
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Ældreområdet 

På ældreområdet er den systemmæssige dataparathed middel til høj. EOJ-

systemerne understøtter gennem socialfaglige metoder – God Sagsbehand-

ling og Fælles Sprog – en individbaseret registrering af sagsbehandlingsakti-

viteter og ydelser/indsatser samt mulighed for entydig kobling af oplysninger 

om visitationsansvarlig myndighed og leverandør af tilbud til konkrete ydel-

ser/indsatser. Kortlægningen viser desuden, at systemerne ikke understøtter 

standarder for registrering af pris-/udgifts- eller resultatdata, og disse data 

kan kun delvis kobles til ydelser/indsatser. 

Den registreringsmæssige dataparathed er overordnet set middel i EOJ-

systemerne. Af kortlægningen fremgår det, at der er stor variation i kommu-

nernes registreringspraksis og anvendelse af fælles metoder på området. 

Fuldstændigheden af data på området – det vil sige omfanget af sager, der 

registreres i systemerne – er dog høj sammenlignet med området for udsatte 

børn og unge og udsatte voksne-området. 

Kobling til udgifts-/prisdata 

Pris- og udgiftsdata kan generelt på de tre områder udledes af tre forskellige 

systemtyper. 1) Alle økonomiske transaktioner registreres i de kommunale 

økonomi- og regnskabssystemer med henblik på generel økonomistyring og 

regnskabsaflæggelse. 2) Der findes desuden specialiserede økonomi- og 

afregningssystemer på socialområdet, og 3) endvidere er det muligt at regi-

strere priser i de socialfaglige systemer. 

I de kommunale økonomi- og regnskabssystemer (1) kan alle udgiftskonte-

ringer henføres til den kommunale kontoplan udstedt af Økonomi- og Inden-

rigsministeriet. Registreringspraksis udover den kommunale kontoplan er 

ikke konsistent/ensartet på tværs af kommunerne. Således kan det ikke an-

tages, at der registreres på ydelses- og individniveau, ligesom registrerings-

kriterierne kan variere fra kommune til kommune. 

I tillæg til de kommunale økonomi- og regnskabssystemer har nogle kommu-

ner implementeret specialiserede økonomi- og afregningssystemer (2). Disse 

systemer rummer mulighed for at registrere pris- og økonomioplysninger i 

forhold til ydelser og individer. Dette er dog ikke baseret på faste standarder, 

og anvendelsen er forskelligartet – nogle anvender alene systemerne til mel-

lemkommunale afregninger, og andre anvender systemerne til egentlig øko-

nomistyring. 

Endelig rummer de socialfaglige systemer (3) mulighed for at registrere pris-

oplysninger knyttet til ydelser og individer. Registreringspraksis på dette om-

råde er inkonsistent, og der findes ikke faste standarder for priser, der under-

støtter en sammenligning på nationalt niveau (herunder en fast definition af, 

hvad en pris udgør). Endvidere er prisoplysninger registreret i de socialfagli-

ge systemer ikke nødvendigvis afspejlet i de faktiske udgifter. 
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4. Delanalyse 2: 
Test af 
analysemuligheder 

I dette kapitel præsenteres, ved hjælp af konkrete regneek-
sempler, tre test af analysemuligheder i forbindelse med et 

datavarehus på socialområdet. Testene skal således ikke 
betragtes som egentlige analyser af socialområdet, men 
som illustrationer af muligheder og barrierer for med et da-
tavarehus at gennemføre analyser hurtigere og med højere 
evidensniveau end i dag eller gennemføre nye typer analy-
ser. 

4.1. Tilrettelæggelse af test af 
analysemuligheder 

Formålet med testene af analysemulighederne er at: 

 Undersøge, om et datavarehus kan muliggøre, at analyser, der kan udar-
bejdes i dag, fremover kan udarbejdes hurtigere eller med højere evi-
densniveau. 

 Foretage en vurdering af dataparatheden af de eksisterende data på so-
cialområdet i forhold til at gennemføre nye typer analyser og at vurdere 
potentialet ved et datavarehus. 

Det er således ikke formålet med testene af analysemulighederne at foretage 

egentlige analyser af socialområdet. De resultater, der præsenteres i dette 

kapitel, skal derfor betragtes som regneeksempler, der illustrerer muligheder 

og barrierer ved et datavarehus på socialområdet, og kan derfor ikke betrag-

tes som fuldstændige besvarelser af de opstillede undersøgelsesspørgsmål. 

Analyserne er således eksemplificeringer af mulighederne med et datavare-

hus på socialområdet frem for evalueringer af området.  

De konkrete test af analysetemaerne er gennemført ved hjælp af Danmarks 

Statistiks forskeradgang, da dette giver de bedste og bredeste muligheder for 

at koble data fra forskellige kilder på individniveau. Udover data fra Dan-

marks Statistik er der inddraget data fra enkelte kommuner samt registerdata. 
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I forbindelse med indsamlingen af data er projektet anmeldt til Datatilsynet, 

og der er indhentet separate godkendelser til indsamling af data fra enkelte 

registre. 

Der er i samarbejde med styregruppen udvalgt følgende tre analysetemaer: 

1. Udsatte børn og unges skolegang 

2. Udsatte familier 

3. Forebyggende indsats for ældre. 

Analyserne forudsætter adgang til data på individniveau, data om hændelser 

og indsatser baseret på standardiserede kategoriseringer og tidsregistrerin-

ger. Dertil kommer mulighederne for at berige disse data med et dækkende 

udtryk for de anvendte ressourcer. Analyserne skal således belyse, hvem der 

får hvilke ydelser, hvornår, til hvilken udgift og med hvilke resultater. 

En række data findes allerede i dag i eksisterende nationale registre, eksem-

pelvis i regi af Danmarks Statistik. Samtidig anskaffer stadig flere kommuner 

fagsystemer på det sociale område, og initiativer som resultatdokumentation 

på børne- og ungeområdet, implementering af Integrated Children’s System 

(ICS), udvikling af udrednings- og handleplansredskaber på børnehandicap-

området samt Voksenudredningsmetoden (VUM), Fælles Sprog og God 

Sagsbehandling på ældreområdet skaber grundlag for, at der allerede nu er, 

og at der i stigende grad de kommende år vil være, fælles begrebsapparater 

for målgrupper, indsatser og resultater.  

Analysetestene illustrerer denne udvikling gennem brug af data fra enkelte 

kommuner. Inddragelsen af data fra enkeltkommuner er sket for at tydeliggø-

re potentialet med et datavarehus på sigt. Det betyder, at analysetestene 

ikke afspejler de nuværende – men de potentielle – analysemuligheder med 

nationale data. Dataregisteringen i de enkeltkommuner, der indgår i analy-

sen, sker altså i dag på en måde, som kan illustrere den forventede nationale 

udvikling i kommunernes dataregistrering eksempelvis for standardiserede 

individbaserede data om trivsel på skoleområdet, resultatdokumentation på 

udsatte børne- og ungeområdet og træning ved hjælper med terapifaglig 

vejledning og ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengø-

ringpå ældreområdet.  

Analysen af de udvalgte temaer viser således, hvordan eksisterende data 

kan kobles på tværs af forskellige kilder, hvilke barrierer der findes på nuvæ-

rende tidspunkt, og hvilke muligheder der findes for etablering af et datava-

rehus på socialområdet.  

4.1.1. Datakilder 

Der indgår en række forskellige data fra en bred vifte af datakilder i analyser-

ne af de tre temaer. Nedestående figur viser den samlede datamodel for 

delanalyse 2. 
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Figur 31: Datamodel for delanalyse 2 

 

I samtlige analysetemaer indgår data fra eksisterende registre administreret 

af Danmarks Statistik, eksempelvis baggrundsoplysninger om befolkningen 

(køn, alder, etnicitet mv.), fagligt niveau ved afslutning af grundskolen og 

befolkningens behandlingshistorik i både den primære og sekundære del af 

sundhedssektoren. 

I analysetema 1 og 2 indgår herudover data fra andre eksisterende registre, 

der forefindes i Danmarks Statistik, eksempelvis elevernes score i de natio-

nale test fra UNI•C. Endelig er der indsamlet data direkte fra enkelte kommu-

ner til alle tre analysetemaer. Disse data kan både være en del af løbende 

registreringer – eksempelvis skolefravær i grundskolen – og data indsamlet i 

forbindelse med et specifikt projekt, eksempelvis målinger af borgernes funk-

tionsniveau. 

I de følgende kapitler gennemgås datakilderne til hvert enkelt analysetema 

nærmere.  
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4.2. Analysetema 1 – Udsatte børn og 
unges skolegang 

Ambitionen med analysetema 1 er at illustrere, hvorledes et 
datavarehus på sigt kan øge viden om, hvordan udsatte 
børn og unge klarer sig i grundskolen, og hvilke sociale 
indsatser der kan styrke elevernes faglige niveau og trivsel 
i grundskolen. 

4.2.1. Analysespørgsmål 

For analysetemaet om udsatte børn og unges skolegang anvendes følgende 

to overordnede undersøgelsesspørgsmål som udgangspunkt for de gennem-

førte beregningseksempler. Det skal bemærkes, at underspørgsmålene, og 

de deraf følgende analyser, skal betragtes som illustrationer af analysemu-

lighederne med et datavarehus på socialområdet, og ikke bør betrages som 

fuldstændige analyser af udsatte børn og unges skolegang. De præsentere-

de resultater er derfor ikke et udtryk for en dækkende besvarelse af de opstil-

lede undersøgelsesspørgsmål. Analysen kan således ikke betragtes som en 

evaluering af socialområdet.  

Underspørgsmål 1. Hvordan klarer udsatte børn og unge sig i grundsko-

len sammenlignet med ikke-udsatte børn og unge i 2013? 

Gode faglige resultater og trivsel i grundskolen giver et godt afsæt for at gen-

nemføre en ungdomsuddannelse. Derfor illustreres der i dette analysetema, 

hvordan forskellen på udsatte og ikke-udsatte børn og unge i forhold til føl-

gende tre indikatorer for faglige resultater og en indikatorer for trivsel kan 

analyseres: 

 Fagligt niveau i dansk (læsning) og matematik i 2./3. og 6. klasse 

 Fagligt niveau ved afgangseksamen i 9. klasse i skriftlig dansk og mate-
matik 

 Andel på alderssvarende klassetrin i 2., 6. og 9. klasse 

 Trivsel i 2. klasse. 

Underspørgsmål 1 analyseres hovedsageligt på baggrund af nationale data 

trukket fra Danmarks Statistik og UNI•C. Idet data om trivsel endnu ikke fin-

des nationalt, tages der udgangspunkt i data fra to udvalgte kommuner ved-

rørende indikatoren for den overordnede trivsel. 

Underspørgsmål 2. Hvordan varierer faglige resultater i grundskolen for 

udsatte børn og unge, der viser forskellige sociale resultater? 
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Da data om resultater af sociale indsatser endnu ikke findes på nationalt 

niveau, tages der udgangspunkt i data fra Aarhus Kommune, da datagrund-

laget her i en vis udstrækning vil være sammenligneligt med forventede frem-

tidige landsdækkende data baseret på ICS koblet til resultatdokumentation. 

Aarhus Kommune har i en årrække vurderet og fulgt op på udsatte børn og 

unges udvikling i behov og funktionsniveau over tid. 

Det undersøges, hvordan udviklingen hænger sammen med udviklingen i: 

 Fagligt niveau i dansk (læsning) og matematik i 2./3. og 6. klasse 

 Fagligt niveau ved afgangseksamen i 9. klasse i skriftlig dansk og mate-
matik 

 Andel på alderssvarende klassetrin i 2., 6. og 9. klasse 

 Skolefravær i 2., 6 og 9. klasse. 

4.2.2. Definitioner og datakilder 

I dette afsnit beskrives de metodiske valg og de væsentligste definitioner, der 

ligger til grund for analysetemaet. De metodiske valg gennemgås særskilt for 

de to underspørgsmål. 

Udsatte børn og unges resultater i grundskolen 

Gennemførelsen af testen af analysemulighederne er foretaget ved hjælp af 

Danmarks Statistiks forskeradgang. Enkeltkommunedata vedrørende trivsel 

og data fra UNI•C er koblet hertil på individniveau. 

De faglige resultater inddeles i scorer i de nationale test og karakterer ved 9. 

klasses afgangseksamen for henholdsvis dansk og matematik. Disse oplys-

ninger foreligger naturligvis ikke for samtlige klassetrin i grundskolen. Der 

fokuseres derfor på tre udvalgte klassetrin – et fra henholdsvis indskolingen, 

mellemtrinnet og udskolingen. Nedenstående tabel viser, hvordan de faglige 

resultater og trivslen måles på de tre klassetrin. 
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Tabel 94: Oversigt over måling af faglige resultater og trivsel 

 2. klasse 3. klasse 6. klasse 9. klasse 

Nationale test i dansk (læsning) √  √  

Nationale test i matematik  √ √  

Afgangseksamen (skriftlig dansk)    √ 

Afgangseksamen (matematisk pro-
blemløsning) 

   √ 

Alderssvarende klassetrin √ √ √ √ 

Trivsel √    

For hver måling gennemføres en regressionsanalyse af, om udsatte børn og 

unge har dårligere faglige resultater end ikke-udsatte børn og unge i grund-

skolen kontrolleret for en række baggrundsvariable. Der inddrages både 

baggrundsvariable på individniveau og på kommuneniveau i analysen. 

Nedenstående figur viser den generelle modelopbygning. 

Figur 32: Kausalmodel for analysen af udsatte børn og unges resultater 
i grundskolen 

 

Den forklarende variabel (1) i modellen er, om der er tale om udsatte børn og 

unge eller ej. Udsatte børn og unge er defineret som børn og unge i alderen 
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5-17 år, der har været anbragt32 eller har modtaget forebyggende foranstalt-

ninger33 i løbet af deres liv. 

Som baggrundsvariable på individniveau (2) inddrages børnenes køn, alder, 

etnicitet, forældres uddannelse, bopælsregion, og om børene har modtaget 

specialundervisning. Som baggrundsvariabel på kommuneniveau inddrages 

kommunens udgifter til indsatser rettet mod børn og unge per 1.000 indbyg-

gere mellem 5 og 17 år. 

Der udarbejdes en separat model for hver af de tre afhængige variable (fagli-

ge resultater, alderssvarende klassetrin og trivsel). 

Faglige resultater opgøres som karakterer i skriftlig dansk og matematisk 

problemløsning ved 9. klasses afgangseksamen og scorer i nationale test i 

dansk og matematik i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Det skal bemærkes, at det med dette analysedesign ikke er muligt at sige 

noget om udviklingen i elevernes faglige resultater før, under og efter en 

eventuel indsats. Da analysen er tilrettelagt som en tværsnitsanalyse af sko-

leåret 2011/2012 for 9. klasses afgangseksamen og skoleåret 2012/13 for de 

nationale test, er der ikke indsamlet en tilstrækkelig tidsserie. 

Beregningen af, om eleverne går på et alderssvarende klassetrin, tager ud-

gangspunkt i, at undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor 

barnet fylder 6 år. Dette betyder eksempelvis, at elever, der går på et alders-

svarende klassetrin i 9. klasse, kan være 15 eller 16 år. I denne analyse defi-

neres elever, der går på et ikke-alderssvarende klassetrin, udelukkende som 

elever, der enten er startet senere i skolen end det kalenderår, hvor de fylder 

6 år, eller som har gået ét eller flere klassetrin om i løbet af deres skolegang. 

Der findes i dag ikke nationale data om elevernes trivsel i grundskolen. Der 

anvendes derfor data fra én kommune i analysen. De analyser, hvor triv-

selsmålingerne inddrages, er således baseret på en mindre population. 

Målingen af elevernes trivsel er gennemført som en spørgeskemaundersø-

gelse blandt kommunens elever. Samtlige elever er blevet tilbudt at deltage, 

og der indgår cirka 300 besvarelser fra børn i 2. klasse i denne analyse. Ne-

denstående tabel viser de fire spørgsmål, der indgår i trivselsmålingen for 

henholdsvis elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. 

                                                      

32 Anbringelse med samtykke (§ 52, stk. 3, nr. 8), anbringelse uden samtykke (§ 58), ungdoms-
sanktion (straffelovens § 74a), forlængelse af hjemtagelsesperioden (§ 60 + § 62), efterværn 
med døgnophold (§ 76, stk. 3, nr. 1), afsoning (straffefuldbyrdelsesloven) (§ 76, stk. 2) og vare-
tægtssurrogat (retsplejelovens § 765). 

33 Aflastningsophold for børn/unge med ophold i eget hjem (§ 52, stk. 3, nr. 5), personlig rådgiver 
(§ 52, stk. 3, nr. 6), fast kontaktperson for den unge alene (§ 52, stk. 3, nr. 7), formidling af prak-
tikophold til unge hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 9), etablering af ud-
slusningsordning i det hidtidige anbringelsessted (§ 76a, stk. 3, nr. 4), ungepålæg (§ 57b), fast 
kontaktperson for unge i efterværn (§ 76 stk. 3, nr. 3), personlig rådgiver for den unge i efterværn 
(§ 76 stk. 3, nr. 2) og opretholdelse af fast kontaktperson for unge i efterværn (§ 76, stk. 2). 
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Tabel 95: Oversigt over spørgsmål til måling af trivsel i grundskolen, 
Nordfyns Kommune 

Spørgsmål Svarkategorier 

Hvordan har du det for tiden? Rigtig godt (3), godt (2), ikke godt (1) 

Er du glad for at gå i skole? Ja altid (3), nogle gange (2), nej aldrig (1) 

Har du gode venner på skolen? Ja (3), nogle gange (2), nej (1) 

Har du lyst til at lære noget i skolen? Ja (3), nogle gange (2), nej (1) 

Kilde: Trivselsmåling, Nordfyns Kommune. 

For hver elev beregnes den gennemsnitlige værdi for de fire spørgsmål som 

et samlet udtryk for elevens generelle trivsel. Der anvendes de talværdier for 

hver svarkategori, der er angivet i ovenstående tabel. Det samlede mål for 

elevernes trivsel kan således antage værdierne 1 til 3, hvor værdien 1 angi-

ver den lavest mulige trivsel, og værdien 3 angiver den højst mulige trivsel. 

Det skal bemærkes, at den gennemførte trivselsmåling er foretaget i skole-

året 2013/2014, mens de øvrige data, der indgår i analysen af de nationale 

test, er indsamlet for skoleåret 2012/2013. Dette betyder, at de anvendte 

trivselsdata er indsamlet for de elever, der gik i 3. klasse i skoleåret 

2013/2014, da det vil være disse elever, der har taget den nationale test i 

dansk i 2. klasse i skoleåret 2012/2013. 

Faglige og sociale resultater for udsatte børn og unge 

Aarhus Kommune har siden 2010 gennemført systematisk resultatdokumen-

tation af den indsats, som kommunens udsatte børn og unge modtager. Kon-

ceptet er udviklet af Aarhus Kommune med inddragelse af blandt andet Aar-

hus Universitet. Resultatdokumentationskonceptet har Aarhus Kommune 

selv systemunderstøttet. Konceptet minder i vid udstrækning om det koncept, 

som ventes it-understøttet i DUBU. Det første koncept, der henvender sig til 

målgruppen af udsatte unge, blev udviklet i 2008. I analysen anvendes kon-

cepterne for henholdsvis udsatte børn og udsatte unge. 

Der foretages målinger af de udsatte børn og unge i forbindelse med igang-

sættelse af indsatsen. Efter de første tre måneder udarbejdes der igen resul-

tatdokumentation, og herefter følger en fast kadence med resultatdokumen-

tation hvert halve år frem til afslutning af indsatsen. 

Figur 33: Målinger for resultatdokumentationen 

 

Kilde: Resultatdokumentation, Aarhus Kommune. 
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De to resultatdokumentationskoncepter for henholdsvis børn og unge består 

af hver otte dimensioner, hvoraf de seks er ens. Nedenstående tabel viser en 

oversigt over de to koncepter. 

Tabel 96: Oversigt over dimensioner for resultatdokumentationen for 
henholdsvis børne- og ungekonceptet, Aarhus Kommune 

Børnekonceptet Ungekonceptet 

Udvikling og adfærd* Udvikling og adfærd* 

Familieforhold Familieforhold 

Skole og daginstitution* Skole og daginstitution* 

Sundhedsforhold Sundhedsforhold 

Fritidsforhold og venskaber* Fritidsforhold og venskaber* 

Selvhjulpenhed Hverdagsliv* 

Tilknytning Misbrug 

Kriminalitet Kriminalitet 

Kilde: Resultatdokumentation, Aarhus Kommune. 

Note: Hver dimension scores på følgende skala: 0: Barnet har ingen problemer og kan klare sig 
uden støtte, 1: Barnet har milde problemer og har brug for let støtte, 2: Barnet har moderate 
problemer og har brug for nogen støtte, 3: Barnet har alvorlige problemer og har brug for megen 
støtte og 4: Barnet har et massivt problem, skal have omfattende støtte og kan ikke klare sig 
uden. 

* Denne dimension er opdelt i to eller tre underspørgsmål. Scoren udregnes som gennemsnittet 
af scorerne på underspørgsmålene. 

For hver dimension er der opstillet et mål for det enkelte barn eller den enkel-

te unge, der udtrykker den score på den anvendte skala, som det pågælden-

de individ forventes at kunne nå. Det er således muligt at opgøre de udsatte 

børn og unges udvikling som andelen af de opstillede mål, der er blevet op-

fyldt i løbet af indsatsen. 

Udgangspunktet i Aarhus Kommune er, at alle tilbud, hvor der skal udarbej-

des handleplaner efter § 140 i serviceloven, indgår i resultatdokumentatio-

nen. Der er dog enkelte tilbud, der undtages fra resultatdokumentationen. 

Per 1. januar 2014 har Aarhus Kommune gennemført en række ændringer af 

resultatdokumentationen, eksempelvis er børnekonceptet og ungekonceptet 

slået samme til ét koncept. Ovenstående beskrivelse er således ikke fuld-

stændig dækkende for den nuværende metode, som kommunen anvender. 

Udover data fra resultatdokumentationen anvendes i analysen opgørelser 

over elevernes faglige resultater samt skolefraværet for eleverne i Aarhus 

Kommune. Førstnævnte er indsamlet og afgrænset på samme måde som for 

underspørgsmål 1. For opgørelsen af skolefraværet er der foretaget en min-

dre korrektion af data som følge af lockouten af lærerne i foråret 2012. For 

skoleåret 2012/2013 er antallet af fraværsdage derfor fratrukket april måned. 

Skoleårets længde forkortes følgeligt til 180 dage. 

Datakilder 

Analysen af underspørgsmål 1 er gennemført med data fra registre i Dan-

marks Statistik. Data om faglige resultater i de nationale test er indhentet fra 
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UNI•C, og målinger af elevernes trivsel er indhentet fra Nordfyns Kommune. 

Analysen af underspørgsmål 2 er baseret på data fra Aarhus Kommune og 

data fra registre i Danmarks Statistik og nationale test fra UNI•C. 

Tabel 97: Datakilder til analysetema 2 

Underspørgsmål Data Kilde 

1. Hvordan klarer 
udsatte børn og 
unge sig i grund-
skolen sammen-
lignet med ikke-
udsatte børn og 
unge i 2013? 

Udsatte børn og unge Danmarks Statistik 

Alderssvarende klassetrin Danmarks Statistik 

Køn, etnicitet, forældres uddannelse mv. Danmarks Statistik 

Fagligt niveau ved afslutning af grundskolen Danmarks Statistik 

Fagligt niveau på klassetrin (nationale test) UNI•C 

Trivselsmåling Nordfyns Kommune 

2. Hvordan varie-
rer faglige resul-
tater i grundsko-
len for anbragte 
børn og unge, der 
viser forskellige 
sociale resulta-
ter? 

Indsats  Aarhus Kommune 

Resultatdokumentation Aarhus Kommune 

Skolefravær Aarhus Kommune 

Fagligt niveau ved afslutning af grundskolen Danmarks Statistik 

Fagligt niveau på klassetrin (nationale test) UNI•C 

4.2.3. Beregningseksempel på udsatte børn og 
unges resultater i grundskolen 

I beregningseksemplet på en analyse af udsatte børn og unges resultater i 

grundskolen gennemgås først resultaterne for eleverne i udskolingen og her-

efter resultaterne for eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet. 

Faglige resultater i udskolingen 

I skoleåret 2011/2012 tog cirka 63.000 elever 9. klasses afgangseksamen 

med karakterer i skriftlig dansk og matematisk problemløsning. Langt hoved-

parten af eleverne (96 procent) har ikke modtaget en forebyggende foran-

staltning eller en anbringelse. 2 procent af de elever, der har taget 9. klasses 

afgangseksamen i skoleåret 2011/2012, har modtaget en forebyggende for-

anstaltning i løbet af deres liv, mens 1 procent har været anbragt, og 1 pro-

cent både har modtaget en forebyggende foranstaltning og har været an-

bragt.34 

Nedenstående tabel viser en oversigt over spredningen af de afgivne karak-

terer i forhold til disse grupper. 

                                                      

34 Det skal bemærkes, at denne opgørelse afviger fra nogle andre opgørelser over det samlede 
antal børn og unge, der har modtaget forebyggende foranstaltninger og/eller anbringelser. Dette 
skyldes, at denne opgørelse udelukkende omfatter de børn og unge, der har gennemført 9. 
klasses afgangseksamen. En forholdsmæssig mindre andel af de børn og unge, der har modta-
get forebyggende foranstaltninger og/eller anbringelser, har gennemført 9. klasses afgangsek-
samen, sammenlignet med børn og unge, der ikke har modtaget forebyggende foranstaltninger 
og/eller anbringelser. Hvis man, med denne opgørelsesmetode, ser på en enkelt årgang (hen-
holdsvis 15, 16 og 17 årige) har mellem 6 og 8 procent af alle børn og unge været anbragt 
og/eller modtaget en forebyggende foranstaltning. 
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Tabel 98: Afgivne karakterer ved 9. klasses afgangseksamen, 2011/2012 

Grundskolefag Indsats 
Antal 
elever 

Gennemsnits-
karakter 

Nedre 
kvartil 

Øvre 
kvartil 

Dansk 
Ikke-udsatte børn og 
unge 

60.505 6,3 4 10 

  Udsatte børn og unge 2.712 4,5 2 7 

  
- Heraf forebyggende 
foranstaltning 

1.575 4,4 2 7 

  - Heraf anbringelse 560 4,7 2 7 

  
- Heraf forebyggende 
foranstaltning og an-
bringelse 

577 4,4 2 7 

Matematik 
Ikke-udsatte børn og 
unge 

60.424 6,4 4 10 

  Udsatte børn og unge 2.676 3,5 2 7 

  
- Heraf forebyggende 
foranstaltning 

1.567 3,5 0 7 

  - Heraf anbringelse 555 3,6 2 7 

  
- Heraf forebyggende 
foranstaltning og an-
bringelse 

554 3,3 0 4 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Som det fremgår af tabel 98, klarede ikke-udsatte børn og unge sig betydeligt 

bedre i både dansk og matematik sammenlignet med udsatte børn og unge. 

De ikke-udsatte børn og unge havde således et gennemsnit på godt 6 i 

dansk og matematik. 25 procent af de ikke-udsatte børn og unge fik 4 eller 

mindre, mens 25 procent fik 10 eller mere i både dansk og matematik. 

De udsatte børn og unge fik 4,5 i gennemsnit i dansk og 3,5 i matematik. De 

udsatte børn og unge klarer sig således generelt dårligere ved eksamen, og 

de klarer sig dårligst ved matematikeksamen. 

Disse observationer underbygges i nedenstående figur, der viser de fire 

elevgruppers fordeling i forhold til de afgivne karakterer i dansk. 



 

 

135 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

Figur 34: Andel elever fordelt på indsatser og karakterer (skriftlig 
dansk), 2011/2012 

Kilde: Danmarks Statistik. 

For de udsatte børn og unge er den hyppigst forekomne karakter ved dansk-

eksamen 4 (cirka 38 procent). De udsatte børn og unges karakterer er rimelig 

normalfordelt, og der er således cirka lige mange udsatte børn og unge, der 

fik høje karakterer (10 eller 12) og lave karakterer (0 eller -3). 

For de ikke-udsatte børn og unge er den hyppigst forekomne karakter 7 (cir-

ka 32 procent), og der er en betydelig større andel, der fik høje karakterer 

(cirka 26 procent fik 10 eller 12) sammenlignet med andelen, der fik lave 

karakterer (cirka 2 procent fik 0 eller -3). Samme overordnede mønster gør 

sig gældende for karaktererne ved matematikeksamen. 

I det følgende illustreres det, hvordan der kan gennemføres en analyse af, 

om der er andre forhold for de børn og unge, der har modtaget en social 

indsats, der kan forklare de observerede forskelle mellem udsatte og ikke-

udsatte børn. For at teste dette gennemføres en regressionsanalyse med 

elevernes karakterer i dansk og matematik som afhængige variable. 

Tabel 99 viser resultaterne af den gennemførte regressionsanalyse. Analy-

sen er gennemført separat for henholdsvis karakterer ved dansk- og mate-

matikeksamen. 

Der er blevet gennemført en såkaldt forlæns modelsøgning, hvor første mo-

del for hvert fag (model 1.1 og 2.1 i tabel 99) kun indeholder indsats som 

forklarende variabel. Herefter er de øvrige forklarende variable tilføjet én ad 

gangen, men kun bevaret i modellerne, hvis de er signifikante. Dette giver 

anledning til de fulde modeller for hvert fag (model 1.2 og 2.2 i tabel 99). 
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Tabel 99: Statistisk model for karaktererne ved 9. klasses afgangsek-
samen, 2011/2012 

Forklarende variable 

Dansk Matematik 

(1.1) (1.2) (2.1) (2.2) 

Indsats     

Forebyggende foranstaltning -1,927*** -0,893*** -2,879*** -1,705*** 

Anbringelse -1,670*** -0,634*** -2,733*** -1,255*** 

Forebyggende foranstaltning og  
anbringelse 

-1,922*** -0,697*** -3,022*** -1,415*** 

Køn     

Pige  1,613***  -0,234*** 

Herkomst     

Indvandrer  -1,308***  -0,909*** 

Efterkommer  -0,979***  -1,304*** 

Specialundervisning     

Modtager specialundervisning  -1,865***  -2,213*** 

Alder  -0,635***  -0,981*** 

Forældres højeste fuldførte 
uddannelse 

    

Gymnasial uddannelse  1,073***  1,202*** 

Erhvervsfaglig praktik- og hovedforløb  0,586***  0,923*** 

Kort videregående uddannelse  1,128***  1,799*** 

Mellemlang videregående uddannelse  1,642***  2,097*** 

Lang videregående uddannelse  2,492***  3,258*** 

Kommunale udgifter til indsatser  -0,0000549***  -0,0000697*** 

Bopælsregion     

Region Sjælland    -0,07 

Region Syddanmark    -0,290*** 

Region Midtjylland    -0,377*** 

Region Nordjylland    -0,447*** 

N 63.217 63.217 63.100 63.100 

R² 0,02 0,21 0,03 0,18 

Adj. R² 0,02 0,21 0,03 0,18 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Note: Referencekategori for indsats er ingen indsats, referencekategori for køn er dreng, 
referencekategori for herkomst er dansk, referencekategori for specialundervisning er modtager 
ikke specialundervisning, referencekategori for forældres højeste fuldførte uddannelse er 
grundskole, og referencekategori for bopælsregion er Region Hovedstaden. Kommunale udgifter 
til indsatser er opgjort som summen af konto 5.20 og 5.21 per indbygger under 25 år. Samtlige 
modeller er testet for multikolinearitet. * p < 0,05, ** p < 0,01 og *** p < 0,001 

De to første modeller for hvert fag (model 1.1 og 2.1 i tabel 99) indikerer, at 

udsatte børn og unge klarer sig dårligere ved afgangseksamen i begge fag. 

For danskeksamen scorede de udsatte børn og unge i gennemsnit næsten to 

karakterer lavere end de ikke-udsatte børn og unge. For karakteren i mate-

matik er forskellen næsten tre karakterpoint. 

Det kan bemærkes, at udsatte børn og unge, der har været anbragt, klarer 

sig en smule bedre end udsatte børn og unge, der enten har modtaget en 

forebyggende foranstaltning eller begge dele. 
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Det fremgår dog også af tabellen, at forklaringskraften (R²) af de to modeller 

(model 1.1 og 1.2 i tabel 99) er relativt begrænset, henholdsvis 0,02 og 0,03. 

Det vil sige, at de to modeller kan forklare henholdsvis 2 og 3 procent af vari-

ationen i karaktererne.  

Af de fulde modeller (model 1.2 og 2.2 i tabel 99) for de to fag fremgår føl-

gende observationer: Piger ser ud til at klare sig bedre til danskeksamen end 

drenge, mens drenge klarer sig bedre i matematik end piger. Indvandrere og 

efterkommere af indvandrere klarer sig dårligere end børn og unge med 

dansk herkomst. 

Elever, der modtager specialundervisning, får generelt lavere karakterer ved 

afgangseksamen, mens karakterniveauet generelt falder, i takt med at ele-

vernes alder ved afgangseksamen stiger. Sidstnævnte betyder, at elever, der 

eksempelvis er 17 år, når de tager afgangseksamen, generelt klarer sig dår-

ligere end elever, der er 16 år, når de tager afgangseksamen. 

Forældrenes højeste fuldførte uddannelse har en betydelig effekt på elever-

nes præstationer i begge fag. Særligt klarer elever, hvis forældre har en mel-

lemlang eller lang videregående uddannelse, sig betydelig bedre end elever, 

hvis forældre har grundskolen som højest fuldførte uddannelse. 

Analysen indikerer også, at de kommunale udgifter til indsatser for udsatte 

børn og unge har en negativ effekt på elevernes karakterer.35 Der skal dog 

tages visse forbehold overfor denne observation, da der ikke er taget højde 

for øvrige socioøkonomiske forskelle mellem kommunerne, eksempelvis 

andelen af udsatte børn og unge i kommunerne eller kommunernes score på 

det socioøkonomiske indeks. Endelig fremgår det af analysen, at eleverne i 

Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland generelt kla-

rer sig dårligere i matematik end eleverne i Region Hovedstaden. 

Forklaringskraften for de to fulde modeller (model 1.2 og 2.2 i tabel 99) er 

noget bedre end de første to modeller, henholdsvis 0,21 og 0,18, hvilket vil 

sige, at de otte forklarende variable, der indgår i de to modeller, kan forklare 

henholdsvis 21 og 18 procent af variationen i elevernes faglige resultater. 

Modellernes forklaringskraft må dog fortsat betragtes som relativt begrænset. 

Det kan bemærkes, at det særligt er inddragelsen af forældrenes højeste 

fuldførte uddannelse som forklarende variable, der øger modellernes forkla-

ringskraft. 

Udsatte børn og unge klarer sig stadig dårligere ved afgangseksamen sam-

menlignet med ikke-udsatte børn og unge i de fulde modeller. Inddragelsen 

af de øvrige forklarende variable ændrer således ikke på, at udsatte børn og 

unge generelt har dårligere faglige resultater i grundskolen sammenlignet 

med ikke-udsatte børn og unge. 

                                                      

35 Det skal bemærkes, at de kommunale udgifter er opgjort i kr. per indbygger under 25 år, og at 
de angivne koefficienter dermed udtrykker effekten af en stigning på 1 kr. per indbygger under 
25 år.  
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Faglige resultater i indskolingen og på mellemtrinnet 

Beregningseksemplet, af hvorledes en analyse af de faglige resultater for 

udsatte børn og unge i indskolingen (2. og 3. klassetrin) og på mellemtrinnet 

(6. klassetrin) kan gennemføres, er blevet gennemført på samme måde som 

analysen af de faglige resultater i udskolingen. 

I stedet for karaktererne ved afgangseksamen er elevernes scorer i de natio-

nale test i dansk og matematik anvendt.Nedenstående tabel viser elevernes 

scorer i de nationale test i dansk og matematik i henholdsvis indskolingen og 

på mellemtrinnet. 

Tabel 100: Scorer ved nationale test, 2012/2013 

  Fag Indsats 
Antal 
elever 

Gennemsnits-
score 

Indskolingen Dansk Ikke-udsatte børn og unge 108.059 57,2 

  Udsatte børn og unge 2.056 47,7 

  - Heraf forebyggende foranstaltning 1.205 46,2 

  - Heraf anbringelse 547 48,8 

  
- Heraf forebyggende foranstaltning og 
anbringelse 

304 51,7 

Matematik Ikke-udsatte børn og unge 105.532 52,3 

  Udsatte børn og unge 2.216 38,3 

  - Heraf forebyggende foranstaltning 1.297 38,1 

  - Heraf anbringelse 561 38,5 

  
- Heraf forebyggende foranstaltning og 
anbringelse 

358 38,5 

Mellemtrinnet Dansk Ikke-udsatte børn og unge 105.513 57,0 

  Udsatte børn og unge 3.427 43,4 

  - Heraf forebyggende foranstaltning 2.136 43,2 

  - Heraf anbringelse 716 44,2 

  
- Heraf forebyggende foranstaltning og 
anbringelse 

575 43,3 

Matematik Ikke-udsatte børn og unge 105.319 54,6 

  Udsatte børn og unge 3.401 36,0 

  - Heraf forebyggende foranstaltning 2.095 36,0 

  - Heraf anbringelse 727 36,3 

  
- Heraf forebyggende foranstaltning og 
anbringelse 

579 35,6 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Note: For en beskrivelse af scorerne ved de nationale test, se 
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/De-nationale-test-og-evaluering/De-nationale-test  

Som det fremgår af tabellen, er der også betydelige forskelle på de faglige 

resultater for udsatte og ikke-udsatte børn og unge i indskolingen og på mel-

lemtrinnet. 

De cirka 108.000 elever, der deltog i den nationale test i dansk i indskolin-

gen, der ikke havde modtaget en forebyggende foranstaltning eller anbrin-

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/De-nationale-test-og-evaluering/De-nationale-test
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gelse, scorede således i gennemsnit 57,236. De cirka 2.000 udsatte børn og 

unge, der tog samme test, scorede i gennemsnit 47,7 – eller næsten 10 point 

lavere. 

Der tegner sig samme billede for testen i matematik i indskolingen og dansk 

og matematik på mellemtrinnet. 

På samme måde som i analysen af de faglige resultater i udskolingen gen-

nemføres en regressionsanalyse af udsatte børn og unges faglige resultater i 

indskolingen og på mellemtrinnet. 

Tabel 101 viser de vigtigste observationer fra denne analyse. Modsat tabel 

99 viser denne tabel dog kun de fulde modeller med samtlige signifikante 

forklarende variable. Modellernes samlede forklaringskraft ses desuden at 

være relativt beskeden.   

                                                      

36 Skalaen for scoren i de nationale test går fra 0 til 100. 
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Tabel 101: Statistisk model for score ved nationale test, 2012/13 

Forklarende variable 

Indskolingen Mellemtrinnet 

Dansk Matematik Dansk Matematik 

(3.1) (3.2) (4.1) (4.2) 

Indsats     

Forebyggende foranstaltning -1,864* -2,912*** -5,236*** -8,468*** 

Anbringelse 3,066* -0,67 -3,128** -5,436*** 

Forebyggende foranstaltning og  
anbringelse 

5,779*** -1,33 -2,27 -6,060*** 

Køn     

Pige 3,685*** -0,16 -0,574*** -2,129*** 

Herkomst     

Indvandrer -15,07*** -15,43*** 0,28 -2,251*** 

Efterkommer -22,06*** -17,93*** -7,573*** -6,953*** 

Specialundervisning     

Modtager specialundervisning -10,99*** -16,25*** -12,97*** -16,86*** 

Alder -0,938*** -2,000*** -1,650*** -2,229*** 

Forældres højeste fuldførte 
uddannelse 

    

Gymnasial uddannelse 7,183*** 9,398*** 7,136*** 8,293*** 

Erhvervsfaglig praktik- og hoved-
forløb 

6,125*** 6,005*** 5,278*** 6,269*** 

Kort videregående uddannelse 10,92*** 10,86*** 11,55*** 13,06*** 

Mellemlang videregående uddan-
nelse 

14,58*** 15,22*** 13,34*** 14,93*** 

Lang videregående uddannelse 21,04*** 21,87*** 20,07*** 23,61*** 

Kommunale udgifter til 
indsatser 

-
0,000423*** 

-0,000704*** -0,000629*** -0,000858*** 

Bopælsregion     

Region Sjælland 2,075*** 0,891** 0,984** 0,679* 

Region Syddanmark 0,936** 0,39 -0,894** -1,610*** 

Region Midtjylland -0,06 1,506*** -1,356*** -2,676*** 

Region Nordjylland -1,726*** -0,03 -2,412*** -3,493*** 

N 110.115 108.940 107.748 108.720 

R² 0,13 0,16 0,09 0,12 

Adj. R² 0,13 0,16 0,09 0,12 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Note: For en beskrivelse af scorerne ved de nationale test, se 
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/De-nationale-test-og-evaluering/De-nationale-test. 
Referencekategori for indsats er ingen indsats, referencekategori for køn er dreng, 
referencekategori for herkomst er dansk, referencekategori for specialundervisning er modtager 
ikke specialundervisning, referencekategori for forældres højeste fuldførte uddannelse er 
grundskole, og referencekategori for bopælsregion er Region Hovedstaden. Kommunale udgifter 
til indsatser er opgjort som summen af konto 5.20 og 5.21 per indbygger under 25 år. Samtlige 
modeller er testet for multikolinearitet. 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

*** p < 0,001 

Mange af de observationer, der blev gjort i analysen af de faglige resultater i 

udskolingen, gælder også for de faglige resultater i indskolingen og på mel-

lemtrinnet. 

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/De-nationale-test-og-evaluering/De-nationale-test
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Eksempelvis klarer elever, der har modtaget specialundervisning, sig dårlige-

re i både dansk og matematik end elever, der ikke har modtaget specialun-

dervisning, og forældrenes uddannelsesniveau har en afgørende betydning 

for elevernes faglige resultater. 

I forhold til forskellen på udsatte og ikke-udsatte børn og unges faglige resul-

tater er konklusionerne ikke helt ens på tværs af indskolingen, mellemtrinnet 

og udskolingen. 

I indskolingen klarer elever, der har modtaget en forebyggende foranstalt-

ning, sig signifikant dårligere end elever, der ikke har modtaget en indsats, 

både i dansk og matematik. 

Som model 3.2 viser er der ingen signifikant forskel på karakterniveauet i 

matematik for elever indskolingen, der har været anbragt eller både har mod-

taget en forebyggende foranstaltning og har været anbragt, og elever, der 

ikke har modtaget nogen foranstaltninger. Der er en negativ sammenhæng, 

men den er ikke signifikant. 

Model 3.1 viser, at elever, der har været anbragt eller både har modtaget en 

forebyggende foranstaltning og har været anbragt, klarer sig bedre i dansk 

end elever, der ikke har modtaget en indsats. 

På mellemtrinnet klarer de udsatte børn og unge sig generelt dårligere end 

de ikke-udsatte børn og unge, og som analysen af de faglige resultater i ud-

skolingen viste (tabel 99), klarer de udsatte børn og unge sig også dårligere 

ved afgangseksamen. 

Alderssvarende klassetrin 

En mindre andel (cirka 0,9 procent) af de elever, der afsluttede 9. klasse i 

skoleåret 2011/2012, var 17 år eller derover og er derfor i denne analyse 

defineret som gående på et ikke-alderssvarende klassetrin. 

Nedenstående figur viser, hvor stor en andel af de udsatte og ikke-udsatte 

børn og unge, der gik på ikke-alderssvarende klassetrin i 9. klasse i skoleåret 

2011/2012. 
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Figur 35: Andel elever på ikke-alderssvarende klassetrin i 9. klasse, 
2011/2012 

 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Samlet set gik 8 procent af de udsatte børn og unge på et ikke-alderssva-

rende klassetrin i 9. klasse, mens det samme gjorde sig gældende for 0,7 

procent af de ikke-udsatte børn og unge. Andelen, der gik på et ikke-alders-

svarende klassetrin, var størst for de elever, der både modtog en forebyg-

gende foranstaltning og en anbringelse (cirka 11 procent), efterfulgt af de 

elever, der var anbragt (cirka 8 procent) og de elever, der modtog en fore-

byggende foranstaltning (cirka 6 procent). 

Der er gennemført en regressionsanalyse af, hvilke elever der gik på alders-

svarende klassetrin i 9. klasse i skoleåret 2011/2012. Analysen er gennem-

ført efter samme metode som analysen af de faglige resultater.37 

Tabel 102 viser de vigtigste observationer af den gennemførte analyse af, 

hvilke elever der gik på alderssvarende klassetrin i 9. klasse i skoleåret 

2011/2012. 

                                                      

37 Der er anvendt en logistisk regression, da den afhængige variabel alderssvarende klassetrin 
er kategorisk, hvilket i dette tilfælde vil sige, at den kan antage værdien ”alderssvarende klasse-
trin” (0), hvis den pågældende elev går på et alderssvarende klassetrin, og ”ikke-alderssvarende 
klassetrin” (1), hvis den pågældende elev ikke går på et alderssvarende klassetrin. 
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Tabel 102: Statistisk model (logistisk regression) for alderssvarende 
klassetrin i 9. klasse, 2011/2012 

 Forklarende variable  (5.1) (5.2) 

Indsats   

Forebyggende foranstaltning 2,226*** 1,777*** 

Anbringelse 2,580*** 2,164*** 

Forebyggende foranstaltning og anbringelse 2,971*** 2,674*** 

Køn   

Pige  -0,257** 

Herkomst   

Indvandrer  2,509*** 

Efterkommer  0,30 

Specialundervisning   

Modtager specialundervisning  0,952*** 

Forældres højeste fuldførte uddannelse   

Gymnasial uddannelse  -0,32 

Erhvervsfaglig praktik- og hovedforløb  -0,447*** 

Kort videregående uddannelse  -0,732*** 

Mellemlang videregående uddannelse  -0,736*** 

Lang videregående uddannelse  -1,487*** 

Region   

Region Sjælland  0,14 

Region Syddanmark  0,07 

Region Midtjylland  0,15 

Region Nordjylland  0,523** 

N 63.217 63.217 

Pseudo R² 0,08 0,19 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Note: Den afhængige variabel alderssvarende klassetrin kan antage værdien ”alderssvarende 
klassetrin” (0), hvis den pågældende elev går på et alderssvarende klassetrin, og ”ikke-
alderssvarende klassetrin” (1), hvis den pågældende elev ikke går på et alderssvarende klasse-
trin. Koefficienterne er angivet som log odds. Referencekategori for indsats er ingen indsats, 
referencekategori for køn er dreng, referencekategori for herkomst er dansk, referencekategori 
for specialundervisning er modtager ikke specialundervisning, referencekategori for forældres 
højeste fuldførte uddannelse er grundskole, og referencekategori for bopælsregion er Region 
Hovedstaden. Samtlige modeller er testet for multikolinearitet. 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

*** p<0,001 

Som det fremgår af begge modeller (model 5.1 og 5.2 i tabel 102), er udsatte 

børn og unge mere tilbøjelige til at gå på et ikke-alderssvarende klassetrin 

end ikke-udsatte børn og unge. En elev, der har modtaget en forebyggende 

foranstaltning og/eller har været anbragt i løbet af sit liv, vil således være 

mere tilbøjelig til at være startet i skole senere end det år, hvor vedkommen-

de er fyldt 6 år. 

Af den fulde model (model 5.2 i tabel 102) fremgår det ydermere, at piger og 

elever, hvis forældre har længerevarende uddannelser, er mindre tilbøjelige 
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til at gå på ikke-alderssvarende klassetrin end drenge og elever med foræl-

dre, der har en kortere uddannelse. 

Indvandrere og elever, der modtager specialundervisning, er mere tilbøjelige 

til at gå på ikke-alderssvarende klassetrin end elever med dansk herkomst og 

elever uden specialundervisning. 

Trivsel i grundskolen 

Beregningerne af elevernes trivsel i grundskolen er gennemført for de 283 

elever, der gik i 2. klasse i Nordfyns Kommune i skoleåret 2012/2013, og som 

har deltaget i trivselsmålingen. 301 elever er blevet tilbudt at deltage i målin-

gen, hvilket giver en svarprocent på 94. 

Nedenstående figur viser, hvordan eleverne fordeler sig på den samlede 

måling af trivsel. Den samlede måling af trivsel består af gennemsnittet for de 

fire udvalgte spørgsmål, der indgår i trivselsmålingen (jf. afsnit 4.2.2, side 

128). Målet kan antage værdierne 1 til 3, hvor værdien 1 angiver den lavest 

mulige trivsel, og værdien 3 angiver den højest mulige trivsel. 

Figur 36: Andel elever i 2. klasse fordelt på måling af samlet trivsel, 
2012/2013 

 

Kilde: Nordfyns Kommune. 

N: 283. 

Note: Den samlede måling af trivsel består af gennemsnittet for følgende fire spørgsmål: (1) 
Hvordan har du det for tiden? (2) Er du glad for at gå i skole? (3) Har du gode venner på skolen? 
(4) Har du lyst til at lære noget i skolen? Målet kan antage værdierne 1 til 3, hvor værdien 1 angi-
ver den lavest mulige trivsel, og værdien 3 angiver den højest mulige trivsel (se tabel 95, side 
131). 

Som det fremgår af figuren, har næsten halvdelen af eleverne en samlet 

score på 3, hvilket udtrykker den højest mulige trivsel. Alene 3 procent har en 

score på 2, hvilket stadig må betragtes som en relativt høj trivsel, og ingen 

elever har en score under 1,75. 
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Blandt de 283 elever, der har deltaget i trivselsmålingen, er der kun 6, der 

har modtaget en forebyggende foranstaltning og/eller har været anbragt, og 

som dermed indgår i definitionen af udsatte børn i denne analyse. 

På grund af det begrænsede antal udsatte børn, er det ikke muligt at gen-

nemføre den type regressionsanalyse, der er gennemført af elevernes faglige 

resultater og alderssvarende klassetrin. Der er også andre af de forklarende 

variable, der indgår i de øvrige regressionsanalyser, der ikke er mulige at 

inddrage i analysen af trivslen. 

Regressionsanalysen af elevernes trivsel indeholder derfor et begrænset 

antal forklarende variable sammenlignet med analyserne af faglige resultater 

og alderssvarende klassetrin. 

Nedenstående tabel viser de vigtigste observationer fra analysen. Der er 

opstillet en model for den samlede måling af elevernes trivsel (model 6.1 i 

tabel 103) og en model for hvert af de fire spørgsmål, der indgår i den sam-

lede måling (model 6.2-6.5 i tabel 103). 

Tabel 103: Statistisk model for trivsel i 2. klasse, 2012/2013 

 

Trivsel 

Hvordan 
har du det 
for tiden? 

Er du glad 
for at gå i 

skole? 

Har du gode 
venner på 
skolen? 

Har du lyst 
til at lære 

noget i 
skolen? 

  (6.1) (6.2) (6.3) (6.4) (6.5) 

Køn 
     

Pige 0,0854* 0,02 0,140* 0,03 0,146*** 

Alder -0,03 0,02 -0,01 -0,141* 0,01 

Forældres højeste 
fuldførte uddannelse 

     

Gymnasial uddannelse 0,15 0,33 0,00 0,34 -0,06 

Erhvervsfaglig  
praktik- og hovedforløb 

0,06 0,04 0,02 0,277** -0,11 

Kort videregående 
uddannelse 

-0,03 -0,20 -0,14 0,296** -0,10 

Mellemlang videregå-
ende uddannelse 

0,00 0,04 -0,12 0,217* -0,14 

Lang videregående 
uddannelse 

0,15 0,26 0,15 0,358** -0,16 

N 283 283 283 283 283 

R² 0,05 0,04 0,04 0,07 0,05 

Adj. R² 0,03 0,02 0,02 0,05 0,03 

Kilde: Danmarks Statistik og Nordfyns Kommune. 

Note: Referencekategori for forældres højeste fuldførte uddannelse er grundskole. Samtlige 
modeller er testet for multikolinearitet. 

* p < 0,05 

** p < 0,01 

*** p<0,001 

Som det fremgår af tabellen, er der ikke mange af de forklarende variable, 

der har signifikant betydning for elevernes trivsel, hvilket også afspejles i, at 

forklaringskraften (R²) af modellerne er særdeles lav. 
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Det kan observeres, at piger generelt er gladere for at gå i skole (spørgsmål: 

Er du glad for at gå i skole?) og har mere lyst til at lære noget (spørgsmål: 

Har du lyst til at lære noget i skolen?) sammenlignet med drenge. Pigernes 

samlede trivsel er også højere end drengenes. 

Elever, der er startet senere i skole og dermed har en højere alder, vurderer 

selv, at de har færre gode venner på skolen (spørgsmål: Har du gode venner 

på skolen?) sammenlignet med yngre elever. Elever, hvis forældre har et højt 

uddannelsesniveau vurderer ligeledes, at de har flere gode venner på skolen 

sammenlignet med elever, hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er 

grundskole. 

4.2.4. Beregningseksempel på målopfyldelse og 
faglige resultater for udsatte børn og unge 

Beregningern af målopfyldelse og faglige resultater for udsatte børn og unge 

i grundskolen er baseret på 300 børn og unge bosiddende i Aarhus Kommu-

ne, der har modtaget en indsats i skoleåret 2012/13 og derfor deltaget i resul-

tatdokumentationen. 

Elevernes faglige resultater operationaliseres som deres score i de nationale 

test i dansk og matematik. Der indgår derfor kun elever på 2., 3. og 6. klasse-

trin i analysen. 

Som en del af resultatdokumentationen opstilles et mål for hver af de otte 

dimensioner, der indgår i resultatdokumentationen, for hvert enkelt barn og 

ung (se tabel 96, side 132). 

I løbet af den indsats, som de pågældende børn og unge modtager, følges 

op på målene hvert halve år samt ved afslutning af indsatsen. Det er således 

muligt at opgøre den samlede opfyldelse af de opstillede mål for de udsatte 

børn og unge. 

For hvert barn og ung beregnes den andel af de opstillede mål, der er opnået 

ved afslutningen af indsatsen eller den sidste måling, der foreligger. Målop-

fyldelsen for hvert barn og ung kan således antage værdierne 0 til 1, hvor 0 

betyder, at ingen af de opstillede mål er opnået, og 1 betyder, at samtlige 

opstillede mål er opnået.  

I det efterfølgende afsnit gennemføres et beregningseksempel på, hvorvidt 

de udsatte børn og unges målopfyldelse har en afgørende betydning for de-

res faglige resultater i grundskolen (score i nationale test). 

Beregningen gennemføres som en regressionsanalyse på samme måde, 

som analysen af forskellen på udsatte og ikke-udsatte børn og unges faglige 

resultater i grundskolen.  
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Grundet det begrænsede antal udsatte børn og unge (300) samt beregnin-

gens fokus på betydningen af de udsatte børn og unges sociale resultater 

inddrages dog nogle andre forklarende variable end i de tidligere analyser. 

Tabel 104 viser de vigtigste observationer af beregningen. Det skal bemær-

kes, at der indgår mere end 300 observationer i beregningen, da hver elev 

både kan have gennemført den nationale test i dansk og matematik 

Tabel 104: Statistisk model for faglige resultater i 2., 3. og 6. klasse, 
Aarhus Kommune 2012/13 

  (7.1) (7.2) (7.3) 

Målopfyldelse 13,63** 13,65* -1,94 

Grundskolefag:    

Matematik  -3,05 -3,60 

Klassetrin    

3. klasse  -3,78 -2,97 

6. klasse  3,14 4,08 

Indsats:    

Døgntilbud  -4,98 4,30 

Skolefravær  -0,11 -0,03 

Score på skoledimension   -7,574*** 

N 439 406 406 

R² 0,02 0,03 0,08 

Adj. R² 0,01 0,02 0,07 

Kilde: UNI●C og Aarhus Kommune.  

Note: Der indgår mere end 300 observationer i analysen, da hver elev både kan have 
gennemført den nationale test i dansk og matematik. Referencekategori for grundskolefag er 
dansk, referencekategori for klassetrin er 2. klasse og referencekategori for indsats er dagtilbud. 
Målopfyldelsen kan antage værdierne fra 0 til 1. Skolefravær er opgjort i antal dag i skoleåret 
2012/13. Skoledimensionen er opgjort ved den sidste måling, og scores på følgende skala: 0: 
Barnet har ingen problemer og kan klare sig uden støtte, 1: Barnet har milde problemer og har 
brug for let støtte, 2: Barnet har moderate problemer og har brug for nogen støtte, 3: Barnet har 
alvorlige problemer og har brug for megen støtte og 4: Barnet har et massivt problem, skal have 
omfattende støtte og kan ikke klare sig uden. Samtlige modeller er testet for multikolinearitet.  

* p<0,05 

** p<0,01 

*** p<0,001 

I den første model (model 7.1 i tabel 104) er de udsatte børn og unges 

målopfyldelse inddraget som den eneste forklarende variabel. Denne model 

indikerer, at udsatte børn og unge, der har opnået en høj andel af de opstil-

lede mål også klarer sig bedre ved de nationale test, sammenlignet med 

udsatte børn og unge, der har opnået en mindre andel.  

Det skal dog bemærkes, at modellen har en begrænset forklaringskraft (R²) 

på 0,01, hvilket vil sige, at målopfyldelsen kan forklare 1 procent af variatio-

nen i scoren på de nationale test. 
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I den næste model (model 7.2 i tabel 104) inddrages grundskolefag, klasse-

trin, type af indsats og skolefravær som supplerende forklarende variable38. 

Ingen af disse variable ser i dette eskempel ud til at have en betydning for de 

faglige resultater, og inddragelsen af dem ændrer heller ikke afgørende på 

betydning af målopfyldelsen.39  

I den sidste model (model 7.3 i tabel 104) inddrages de udsatte børn og un-

ges score på dimensionen ’skole’ ved den sidste gennemførte måling (jf. 

tabel 96, side 132). Denne dimension udtrykker en vurdering af, hvordan de 

udsatte børn og unge fungerer socialt og fagligt i skolen, eksempelvis kon-

centrationsevne, sproglig udvikling, evnen til at overskue og forstå informati-

on, motivation for at lære samt trivsel.  

Som det fremgår af tabel 104 er skoledimensionen af afgørende betydning 

for de udsatte børn og unges faglige resultater. Jo større problemer de udsat-

te børn og unge har på denne dimension, jo dårligere klarer de sig i de natio-

nale test.  

Inddragelsen af denne forklarende variabel betyder også, at de udsatte børn 

og unges målopfyldelse ikke længere har en betydning for deres faglige re-

sultater.  

Samlet set viser beregningseksemplet således, at de udsatte børn og unges 

evne til at tilegne sig viden og indgår i undervisningen er af større betydning 

for deres faglige resultater, end den andel af de opstillede mål, som de har 

opnået i løbet af den indsats, de modtager. 

Eftersom beregningen har vist, at de udsatte børn og unges score på skole-

dimensionen er af afgørende betydning for de faglige resultater i grundsko-

len, er det relevant at undersøge, hvorledes de udsatte børn og unges pro-

gression er på denne dimension.  

Nedenstående figur viser progressionen på dimensionen ’skole’ for de udsat-

te børn og unge, der indgår i analysen. 

                                                      

38 Grundskolefag og klassetrin kan ikke betragtes som egentlige forklarende variable, 
da elevernes scorer i de nationale test ikke er sammenlignelige på tværs af klassetrin 
og fag. Variablene er i stedet medtaget som kontrolvariable for de øvrige forklarende 
variable, særligt målopfyldelsen. 

39 Det skal bemærkes, at i andre sammenhænge er fundet empirisk belæg for, at 
elevernes fravær er af afgørende betydning for deres faglige reusltater.  
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Figur 37: Andel udsatte børn og unge fordelt på progression på dimen-
sionen ’skole’, Aarhus Kommune 2012/13 

 

Kilde: Aarhus Kommune.  

N: 215. For et mindre antal udsatte børn og unge foreligger der ikke til tilstrækkeligt antal 
målinger til at beregne progression på skoledimensionen. 

Note: Progressionsmål betyder, at der ved den første mål er opstillet et mål om et bedre 
funktionsniveau end barnet havde på daværende tidspunkt. Fastholdelsesmål betyder, at der 
ved den første mål er opstillet et mål om et funktionsniveau, der er det samme, som barnet 
havde på daværende tidspunkt.  

Som det fremgår af figuren har næsten en tredjedel af de udsatte børn og 

unge opnået en forbedring af deres score på skoledimensionen i løbet af den 

periode, hvor de har modtaget en indsats, og næsten en fjerdedel har opnået 

de opstillede progressionsmål.  

Cirka en tredjedel af de udsatte børn og unge har opnået det mål om fasthol-

delse af funktionsniveauet på skoledimensionen, der blev opstillet ved den 

første måling, og den resterende tredjedel har enten ikke opnået en progres-

sion eller oplevet en egentlig negativ progression. 

4.2.5. Vurdering og perspektivering 

Analysetesten vedrørende udsatte børn og unges skolegang illustrerer mu-

ligheden for at sammenligne grundskoleresultater for de børn og unge, der 

modtager eller har modtaget sociale indsatser med grundskoleresultater for 

børn og unge, der ikke har modtaget sådanne indsatser. Samtidig illustrerer 

analysetesten mulighederne for at analysere sammenhænge mellem udvik-

ling for henholdsvis sociale resultater og grundskoleresultater. 

Perspektivet for at gennemføre analyser hurtigere med et datavarehus eller 

lignende løsning handler blandt andet om, hvorvidt data er umiddelbart til-

gængelige for analyse. Flertallet af de anvendte data i undersøgelses-

spørgsmål er i dag tilgængelige i Danmarks Statistik. Samtidig eksemplifice-

rer undersøgelsesspørgsmålet også, at data vedrørende de nationale test og 

trivsel, som Deloitte vurderer ofte er relevante for analyser af udsatte børn og 

unge, i dag ikke er umiddelbart tilgængelige, herunder forudsætter indhentel-

se af disse data en godkendelse fra Datatilsynet. 

Deloitte vurderer derfor, at perspektivet for hurtigere analyser er anselige 

med et datavarehus eller lignende løsning, idet de data, der ofte er relevante 
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til analyseformål på socialområdet, kan ligge samlet og dermed være umid-

delbart tilgængelige. Dette forhold kan potentielt også understøtte mulighe-

den for at gennemføre analyser billigere. Det bemærkes dog, at en egentlig 

økonomisk vurdering ikke kan foretages uden at beregne de samlede udgif-

ter og investeringer. 

Med et datavarehus er perspektivet for at gennemføre analyser med højere 

evidens (dvs. styrket aktuel bedste viden) som udgangspunkt betydeligt. De 

anvendte data i undersøgelsesspørgsmål 2 er et eksempel på én kommunes 

anvendelse af de fælles begrebsapparater på socialområdet, der i dag er 

tilgængelige for kommunerne. Det handler om resultatdokumentation, hvor 

fælles begreber som ICS mv. er it-understøttet i DUBU, mens resultatdoku-

mentation kan it-understøttes indenfor en kortere årrække. 

En forudsætning for analyser med højere evidens er blandt andet, at der 

findes repræsentative data. Med et datavarehus kan data indsamles, lagres 

og løbende opdateres på tværs af de kommuner, der anvender de fælles 

begrebsapparater, der er under udbredelse nationalt. Dette forhold vurderes 

også potentielt at understøtte muligheden for at gennemføre analyser billige-

re. 

Perspektivet for at gennemføre hurtigere og billigere analyser med højere 

evidens vurderes imidlertid at forudsætte en vis grad af systematisk og ens-

artet registrering. 

Med udgangspunkt i den analytiske ambition om fem konkrete typer resultat-

data vedrørende grundskolen er det Deloittes umiddelbare indtryk, at datapa-

ratheden for tre af disse typer data er tilstrækkelig til at anvende til analyse-

formål på socialområdet, jf. tabel 105 nedenfor. Data om afgangskarakterer, 

nationale testresultater og alderssvarende klassetrin er således i vid ud-

strækning eksempelvis både nationalt dækkende, koblet til individniveau, 

aktuelle og bygger på en tæt på fuldstændig og ens registreringspraksis. 

Data om trivsel registres ikke nationalt i dag. Data om fravær registreres lo-

kalt, men ikke enartet i kommunerne i dag, hvorfor de ikke er umiddelbart 

anvendelige til analyseformål på socialområdet. Det forventes imidlertid, at 

individbaserede trivselsdata vil være tilgængelige nationalt fra 2015, jf. folke-

skolereformen. 
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Tabel 105: Data for analysetema 1 vedrørende skoleresultater 

 
Afgangs-
karakterer 

Resultater i 
nationale test 

Alders- 
svarende 
klassetrin Trivsel Skolefravær 

 

Resultat Individdata 
om afgangs-
karakterer i 
eksamensfag 
findes natio-
nalt i Dan-
marks Stati-
stik. 

Individdata om 
resultater i 
nationale test 
for specifikke 
klassetrin 
findes nationalt 
i UNI•C.  

Individdata 
om alders-
svarende 
klassetrin 
findes natio-
nalt i Dan-
marks Stati-
stik.  

 

Individdata 
om trivsel 
findes i me-
get få kom-
muner efter 
forskellige 
standarder. 

Individdata om ulovligt 
fravær findes nationalt 
for cirka 90 procent af 
landets folkeskoler og 70 
procent af landets kom-
munale specialskoler i 
Danmarks Statistik. 
Dagsfravær registreres 
imidlertid ikke efter en 
entydig national stan-
dard, idet det er op til 
den enkelte skoleleder at 
definere.  

 

Analysen illustrerer samtidig en række af de muligheder og barrierer, der er 

for data på området for udsatte børn og unge, hvor dataparatheden er svin-

gende, herunder er it-systemer, der understøtter kommunernes mulighed for 

at anvende fælles begreber fuldt ud, endnu ikke tilgængelige, jf. kapitel 3. I 

nedenstående tabel 106 gives et aktuelt rids af data på socialområdet i for-

hold til den analytiske ambition i analysetemaet. 

Tabel 106: Data for analysetema 1 vedrørende data på socialområdet 
fordelt på data, der findes nationalt, og data, der alene findes kommu-
nalt 

 Udsatte børn og unge 

Ydelse/indsats Individdata om ydelser (paragrafniveau) og indsatser findes i et vist 
omfang nationalt i Danmarks Statistik i dag. 

Data om konkrete indsatser under den enkelte ydelse findes i de kom-
muner, der anvender indsatskataloget i DUBU. Der er dog tale om et 
begrænset antal kommuner i dag. 

Resultat Nogle få kommuner er på vej til at registrere individdata om resultater 
(det bemærkes, at en række kommuner registrerer ufuldstændige data 
om resultater i fritekst, og at nogle kommuner har registreret resultatdata 
i forbindelse med blandt andet projekter eller lignende). 

Det er Deloittes forventning, at de fælles begreber for resultatdokumenta-
tion, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 
stiller til rådighed, anvendes i nogle kommuner (og det er hensigten, at 
resultatdokumentation vil blive it-understøttet i DUBU (dvs., at ingen data 
findes nationalt). 

Udgift Prisdata registreres i kommunerne som udgangspunkt på individniveau 
med undtagelse af eventuelt rammestyrede tilbud/indsatser. Samtidig vil 
det i flere kommuner principielt være muligt at beregne en gennemsnits-
pris for en given indsats, herunder for rammestyrede tilbud. 

Individdata om faktisk pris forventes med anvendelsen af DUBU at blive 
integreret fra økonomisystemet. 

Nationalt findes priser i form af priser/priskategorier på Tilbudsportalen. 
Herudover findes oplysninger om udgifter til socialområdet i kontoplanen. 
Der findes således ikke entydige udgifter på paragrafniveau/konkret 
ydelsesniveau. 

Tilgængeligheden af data vedrørende ydelse/indsats, resultat og udgift, der 

indgår i analysetemaet er med DUBU og resultatdokumentation under udvik-

ling. 68 kommuner har p.t. helt eller delvist taget DUBU i anvendelse, hvilket 
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giver mulighed for at registrere data (i form af ICS og indsatskatalog), men 

aktuelt ikke resultatdokumentation. Der er dog få kommuner, der i dag regi-

strerer resultatdata i andre systemmæssige løsninger. 

Implementeringsudfordringerne med eksempelvis ICS/DUBU betyder dog, at 

nationale individdata for indsats, målgruppe, tilbud og udgift vurderes at have 

et forholdsvis langt tidsmæssigt sigte. Imidlertid vurderer Deloitte, at de til-

gængelige begrebsapparater er af en sådan karakter, at de umiddelbart kan 

udbredes til nationale standarder/fælles begreber. Det vil derfor potentielt 

være muligt, at data kan være tilgængelige på kortere sigt. 

Deloitte vurderer, at nationale individdata vedrørende resultater vil have et 

lidt længere tidsmæssigt sigte. På børne- og ungeområdet er resultatdoku-

mentation (eller lignende, eksempelvis SDQ eller WHO-5) ikke it-understøttet 

i DUBU i dag. Samtidig vil anvendelsen af resultatdokumentation forudsætte 

kompetenceudvikling mv., hvis den skal kunne anvendes til nationale analy-

ser. 

Hvis alle forudsætninger om nødvendige ressourcer i form af økonomi, lov-

givning, it-understøttelse mv. var til stede i dag, er det Deloittes umiddelbare 

vurdering, at tidsperspektivet for nationale individdata på socialområdet som 

minimum ville være fire til fem år. Udover arbejdet med at finde standarder/ 

fælles begreber for udgiftsdata er det en forudsætning, at standardiseret 

registrering af resultatdata it-understøttes. 

Tidsperspektivet er illustreret grafisk i figur 38 nedenfor. 

Figur 38: Illustration af tidsperspektivet for nationale individdata på 
socialområdet 
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4.3. Analysetema 2 – Udsatte familier 

Udsatte familier modtager ofte ydelser på tværs af mange 
forvaltninger og ressortområder. Analysetema 2 illustrerer, 
hvorledes et datavarehus på socialområdet kan skabe et 
videngrundlag for, hvordan indsatsen til udsatte familier er 
mest effektfuld og økonomisk effektiv.  

4.3.1. Analysespørgsmål 

For analysetemaet om udsatte familier anvendes følgende to overordnede 

undersøgelsesspørgsmål som udgangspunkt for de gennemførte bereg-

ningseksempler. Det skal bemærkes, at underspørgsmålene, og de deraf 

følgende analyser, skal betragtes som illustrationer af analysemulighederne 

med et datavarehus på socialområdet, og ikke bør betrages som fuldstændi-

ge analyser af udsatte familier. De præsenterede resultater er derfor ikke et 

udtryk for en dækkende besvarelse af de opstillede undersøgelsesspørgs-

mål. Analysen kan således ikke betragtes som en evaluering af socialområ-

det.  

  Underspørgsmål 1. Hvad er udgiftsniveauet for udvalgte offentlige udgifter 

til udsatte familier sammenlignet med udgiftsniveauet for udvalgte offentlige 

udgifter til ikke-udsatte familier i 2011? 

De udvalgte offentlige udgifter omfatter: 

 Offentlig forsørgelse til voksne (A-dagpenge, kontanthjælp, efterløn mv.) 

 Udgifter til afsoning af fængselsstraf 

 Offentlige udgifter til sygesikring (alment praktiserende læge, speciallæ-
ge, fysioterapeut mv.). 

Underspørgsmål 1 analyseres på baggrund af nationale data trukket fra 

Danmarks Statistik og oplysninger indhentet fra Kriminalforsorgen og Jobind-

sats. 

Underspørgsmål 2. Hvordan varierer resultaterne af forskellige typer indsat-

ser rettet mod udsatte familier i forhold til udviklingen i funktionsniveauet i 

perioden 2012-2013? 

Analysen af underspørgsmål 2 gennemføres med data fra Rebild Kommune i 

form af oplysninger om udviklingen i funktionsniveau og type indsatser. Re-

bild Kommune er valgt, da kommunen i 2012 påbegyndte et projekt med 

måling af resultaterne for udsatte familier efter metoder, der fremadrettet kan 

forventes indeholdt i DHUV og DUBU plus resultatdokumentation. Indsatser-

ne analyseres med henblik på både resultat i forhold til udviklingen i borger-

nes funktionsniveau og økonomisk effektivitet. 
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4.3.2. Definitioner og datakilder 

I dette afsnit beskrives de metodiske valg og de væsentligste definitioner, der 

ligger til grund for analysetemaet. De metodiske valg gennemgås særskilt for 

de to underspørgsmål. 

Udvalgte offentlige udgifter til udsatte familier 

Der eksisterer ikke én autoriseret definition af udsatte familier. Eftersom be-

regningseksemplerne er baseret på forskellige datakilder, er definition af 

udsatte familier ikke ens i de to analyser. 

Som tidligere nævnt er analysen af underspørgsmål 1 baseret på nationale 

data. I dette beregningseksempel defineres udsatte familier således: 

 En familie defineres som minimum to personer, der bor på samme adres-
se uanset biologiske og ægteskabelige forhold, hvoraf der er minimum ét 
barn, det vil sige en person i alderen 0-24 år. 

 Udsatte familier defineres ud fra følgende tre kriterier, der alle tre skal 
være opfyldt: 

 Én eller flere børn og unge (0-24 år) skal have modtaget en forebyg-
gende social foranstaltning40 eller en anbringelse41 i løbet af sit liv.  

 Én eller flere voksne (over 18 år) skal have modtaget offentlig forsør-
gelse i minimum 12 måneder indenfor de seneste to år. 

 Én eller flere voksne skal have haft mindst én kontakt til psykiatrien 
(ambulant behandling eller indlæggelse) indenfor de seneste to år. 

Ikke-udsatte familier defineres som familier, der ikke opfylder de tre ovenstå-

ende kriterier for udsatte familier, og som består af mindst to personer, hvoraf 

mindst ét er et barn (0-24 år). 

Ud fra ovenstående definition af udsatte familier opgøres antallet af hen-

holdsvis udsatte og ikke-udsatte familier i Danmark. Herefter beregnes ud-

valgte offentlige udgifter for en gennemsnitlig udsat og ikke-udsat familie. De 

                                                      

40 Anbringelse med samtykke (§ 52, stk. 3, nr. 8), anbringelse uden samtykke (§ 58), ungdoms-
sanktion (straffelovens § 74a), forlængelse af hjemtagelsesperioden (§ 60 + § 62), efterværn 
med døgnophold (§ 76, stk. 3, nr. 1), afsoning (straffefuldbyrdelsesloven) (§ 76, stk. 2) og vare-
tægtssurrogat (retsplejeloven § 765). 

41 Aflastningsophold for børn/unge med ophold i eget hjem (§ 52, stk. 3, nr. 5), personlig rådgiver 
(§ 52, stk. 3, nr. 6), fast kontaktperson for den unge alene (§ 52, stk. 3, nr. 7), formidling af prak-
tikophold til unge hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 9), etablering af ud-
slusningsordning i det hidtidige anbringelsessted (§ 76a, stk. 3, nr. 4), ungepålæg (§ 57b), fast 
kontaktperson for unge i efterværn (§ 76 stk. 3, nr. 3), personlig rådgiver for den unge i efterværn 
(§ 76 stk. 3, nr. 2) og opretholdelse af fast kontaktperson for unge i efterværn (§ 76 stk. 2). 
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udvalgte offentlige udgifter omfatter offentlig forsørgelse til voksne, afsoning 

af straf og offentlige udgifter til sygesikring42.  

For de offentlige udgifter til sygesikring opgøres de samlede udgifter direkte 

ud fra det bruttohonorar, som yderne modtager via sygesikringen. For udgif-

terne til offentlig forsørgelse og afsoning af straf er det ikke muligt at knytte 

de faktiske udgifter direkte til den enkelte borger. Beregningen baseres derfor 

på det faktiske omfang af familiernes brug af de udvalgte ydelser og bereg-

nede gennemsnitspriser for de pågældende ydelser. 

Gennemsnitsprisen forbundet med afsoning af straf er opgjort af Kriminalfor-

sorgen. Her er gennemsnitsprisen for en fængselsdag opgjort til 1.398 kr.43 

Gennemsnitspriserne for offentlig forsørgelse er beregnet ved opslag i Job-

indsats, hvor de samlede offentlige udgifter fordelt på ydelser og antallet af 

personer, der modtager de pågældende ydelser, fremgår. Nedenstående 

tabel viser de beregnede gennemsnitspriser for de offentlige forsørgelses-

ydelser, der indgår i analysen. 

Tabel 107: Beregnede gennemsnitspriser for offentlig forsørgelse, 2013 

Ydelser 
Offentlige udgifter 

(mio. kr.) 
Antal fuldtids-

personer 
Gennemsnitspris (kr. 
om ugen per person) 

A-dagpenge 19.473 109.210 3.429 

Kontanthjælp 18.764 146.894 2.457 

Revalidering 1.623 8.642 3.611 

Sygedagpenge 12.769 74.777 3.284 

Ledighedsydelse 3.006 16.790 3.443 

Førtidspension 42.984 239.704 3.448 

Efterløn 16.915 99.660 3.264 

Kilde: Jobindsats. 

Resultater af indsatser i udsatte familier 

I beregningseksemplet af underspørgsmål 2 indgår 17 af de mest ressource-

svage familier i Rebild Kommune. Disse familier har alle indgået i projekt Ny 

Start, som kommunen påbegyndte i 2012 med henblik på at yde en mere 

sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier. 

Der er i projektperioden fulgt op på udgifterne til indsatsen for børn, ligesom 

der systematisk er fulgt op på udviklingen i familiemedlemmernes funktions-

niveau. Der er i opfølgningen anvendt screeningsredskaber til at vurdere de 

voksnes og børnenes udvikling. På voksenområdet anvendes VUM, på om-

rådet for udsatte børn og unge et screeningsredskab udviklet i KeK, der lig-

ger tæt om ad den senere udviklede resultatdokumentation på området. Ne-

                                                      

42 Sygesikring omfatter udgifter til blandt andet praktiserende læge, tandlæge og tandplejer, 
kiropraktor, fysioterapeut, psykiater, psykolog og speciallæge såsom gynækolog, dermatolog og 
ørelæge. 

43 Kilde: http://www.kriminalforsorgen.dk/%C3%98konomi-268.aspx  

http://www.kriminalforsorgen.dk/%C3%98konomi-268.aspx


 

 

156 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

denstående tabel viser de dimensioner, der indgår i vurderingen af funktions-

niveauet for henholdsvis voksne og børn og unge. 

Tabel 108: Oversigt over dimensioner for screening af funktionsniveau, 
Rebild Kommune 

Voksne Børn og unge 

1. Fysisk (a) og psykisk (b) funktionsnedsæt-
telse samt socialt problem (c) 

1. Fysisk (a) og psykisk (b) funktionsned-
sættelse samt socialt problem (c) 

2. Praktiske opgaver i hjemmet 2. Kommunikation 

3. Egen omsorg 3. Sundhedsforhold 

4. Mobilitet 4. Familieforhold 

5. Kommunikation 
5. Trivsel daginstitution (a), skole (b) eller 
beskæftigelse (c) 

6. Samfundsliv (beskæftigelse, bolig, ud-
dannelse, økonomi) 

6. Fritidsforhold (a) og venskaber (b) 

7. Socialt liv 7. Hverdagens aktiviteter 

8. Sundhed 8. Motivation 

9. Omgivelser 9. Samlet vurdering 

10. Samlet vurdering  

Kilde: VUM og KeK. 

Note: Hver dimension scores på følgende skala: 0: Ingen eller ubetydelige problemer/ 
begrænsninger, 1: Milde eller lettere problemer/begrænsninger, 2: Moderate problemer/ 
begrænsninger, 3: Alvorlige eller svære problemer/begrænsninger og 4: Komplette/totale pro-
blemer/begrænsninger.  

Der indgår 32 børn og 26 voksne fordelt på 17 familier i projektet, og der er 

gennemført syv målinger af deres funktionsniveau i perioden november 2012 

til november 2013. Da formålet med analysen er at belyse resultaterne af de 

igangsatte tiltag, beregnes udviklingen i funktionsniveauet for både voksne 

og børn. 

En metode til at måle udviklingen i funktionsniveauet kunne være at beregne 

forskellen på to målinger for hver person, eksempelvis den første og den 

sidste måling. Fordelen ved denne metode er, at det er let at afgøre, om en 

person har opnået et bedre eller værre funktionsniveau hen over den perio-

de, målingerne dækker over. Ulempen ved denne metode er, at den kun 

udnytter to af de i alt syv målinger, der er foretaget for hver person. Dette er 

særlig problematisk, hvis de to valgte målinger ikke er repræsentative for den 

udvikling, som den pågældende person har gennemgået i den mellemliggen-

de tid. 

I stedet for ovenstående beregningsmetode anvendes i denne analyse hæld-

ningen på tendenslinjen for samtlige syv målinger som et udtryk for den gen-

nemsnitlige udvikling mellem hver måling. Denne metode inddrager alle de 

målinger, der er foretaget for hver person, og giver derfor et mere retvisende 

billede af udviklingen i funktionsniveauet. 

Nedenstående figur illustrer den anvendte beregningsmetode. 
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Figur 39: Illustration af beregning af udvikling i funktionsniveau for én 
person 

Note: Fiktive data. Linjen viser tendenslinjen for de syv målepunkter. Y-aksen er vendt om, 
således at værdien 0 er øverst. Dette skyldes, at en score på 0 betyder ingen eller ubetydelige 
problemer, mens en score på 4 betyder komplette/totale problemer. 

Figuren viser resultaterne af de syv målinger af funktionsniveauet for et givet 

barn. I den første måling er barnets funktionsniveau scoret til 3, herefter for-

bedres barnets funktionsniveau gradvist over de næste fem målinger. I den 

sidste måling scores barnet igen til 3. 

Hvis beregningen af udviklingen i funktionsniveau udelukkende blev foretaget 

ud fra den første og sidste måling, ville funktionsniveauet for det pågældende 

barn ikke have ændret sig. Dette ville ikke give et retvisende billede af perso-

nens udvikling, idet den sidste måling adskiller sig fra den generelle udvikling 

i de restende målinger. 

I denne analyse beregnes udviklingen i funktionsniveauet i stedet som hæld-

ningen på den tendenslinje44, der kan laves for de syv målepunkter. I dette 

eksempel har linjen en hældning på 0,2. Det betyder, at det pågældende 

barn i gennemsnit har forbedret sit funktionsniveau med 0,2 mellem hver 

måling. Denne beregning giver således et mere retvisende billede af børne-

nes udvikling, da den inddrager samtlige målepunkter og ikke kun eksempel-

vis start- og slutmålingerne. 

Udover funktionsniveaumålingerne indgår oplysninger om de typer indsatser, 

som familierne har modtaget, og kommunens udgifter forbundet med indsat-

serne i analysen.45  

                                                      

44 Den lineære regressionslinje (OLS) for værdierne. 

45 I nogle tilfælde har det ikke været muligt for kommunen at angive en præcis udgift i kr. I disse 
tilfælde er udgiften i stedet beregnet på baggrund af omfanget af den pågældende indsats (op-
gjort i antal timer per uge). Til disse beregninger er anvendt en timepris på 600 kr. for familiebe-
handling og 400 kr. for kontaktpersoner. Disse timepriser er beregnet ud fra gennemsnitløsnin-
gerne i KRL for henholdsvis psykolog (43.885 kr.) og socialpædagog (36.329 kr.). Der er an-
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Datakilder 

Analysen af underspørgsmål 1 er gennemført ved hjælp af Danmarks Stati-

stiks forskeradgang. Data om typer indsatser, offentlig forsørgelse, sund-

hedsydelser, afsoning af straf og familieforhold er således koblet på individ-

niveau. Analysen af resultaterne af forskellige typer indsatser for udsatte 

familier (underspørgsmål 2) er baseret på data fra Rebild Kommune. 

Tabel 109: Datakilder til analysetema 2 

Underspørgsmål Data Kilde 

1. Hvad er udgiftsniveauet for 
udvalgte offentlige udgifter til 
udsatte familier sammenlignet 
med ikke-udsatte familier i 
2011? 

Sociale foranstaltninger for børn 
og unge 

Danmarks Statistik 

Beskæftigelse/selvforsørgelse Danmarks Statistik 

Ydelser dækket af sygesikringen Danmarks Statistik 

Idømmelse af frihedsberøvelse Danmarks Statistik 

Psykiatrisk behandling Danmarks Statistik 

Priser for afsoning af straf Kriminalforsorgen 

Priser for offentlig forsørgelse Jobindsats 

2. Hvordan varierer resultater-
ne af forskellige typer indsat-
ser rettet mod udsatte familier 
i forhold til udviklingen i funkti-
onsniveauet i perioden 2012-
2013? 

Indsatser for børn og unge Rebild Kommune 

Forsørgelse for voksne Rebild Kommune 

Funktionsniveau Rebild Kommune 

4.3.3. Beregningseksempel på udvalgte 
offentlige udgifter til udsatte familier 

Nedenstående tabel viser en oversigt over forekomsten af udsatte familier og 

personer, der bor i udsatte familier, i Danmark. 

Tabel 110: Oversigt over familier og personer fordelt på udsatte og ikke-
udsatte familier, 2013 

  Udsatte Ikke-udsatte Andel udsatte 

Familier 7.775 762.231 1,0 % 

Personer 27.843 2.718.927 1,0 % 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Ud fra den anvendte definition var der 7.775 udsatte familier i Danmark i 

2011, og der er i alt cirka 770.000 familier, hvor der bor mindst ét barn. 1 

procent af familierne i Danmark er således udsatte familier. 

Cirka 28.000 personer lever i udsatte familier – svarende til 1 procent af de 

personer, der bor i familier med mindst ét barn og cirka 0,5 procent af den 

samlede befolkning. Der bor i gennemsnit 3,6 personer i hver udsat familie, 

hvilket er cirka det samme antal som i ikke-udsatte familier. 

                                                                                                                              

vendt en årsværksnorm på 1.924 timer, antaget en brøk for kontakttiden på henholdsvis 0,5 og 
0,6 og tilskrevet overheadomkostninger på 10 procent. 



 

 

159 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

Nedenstående kort viser andelen af udsatte familier i landets kommuner.  

Figur 40: Andel udsatte familier fordelt på kommuner, 2011 

 

Kilde: Danmarks Statistik. Note: I Vallensbæk, Ærø, Fanø, Samsø og Læsø kommuner er 
antallet af udsatte familier under tre, hvorfor kommunerne ikke indgår i opgørelsen. 

Som det fremgår af kortet, er andelen af udsatte familier generelt lavest i 

kommunerne i hovedstadsområdet, Nordsjælland og Midtjylland. Andelen af 

udsatte familier er højest i kommunerne i Syd- og Vestjylland, på Djursland 

og på Lolland og Falster. Lolland Kommune har således den højest andel 

udsatte familier (2,3 procent) efterfulgt af Bornholms Kommune (1,8 procent) 

og Vesthimmerlands Kommune (1,7 procent). 

For hver familie – henholdsvis udsat og ikke-udsat – beregnes de samlede 

offentlige udgifter til forsørgelse, afsoning af straf og offentlige udgifter til 

sygesikring. 

[0,3-0,7%[ [0,7-0,9%[ [0,9-1,2%[ [1,2-1,4[ 1,4+ % 
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For offentlig forsørgelse er omfanget opgjort som antallet af fuldtidsuger46, 

hvor borgerne har modtaget en ydelse. For afsoning af straf opgøres omfan-

get som antallet af fængselsdage, og for offentlige udgifter til sygesikring 

opgøres det samlede bruttohonorar, der er blevet udbetalt til yderne. 

Tabel 111 viser det gennemsnitlige forbrug og udgifter per familie. 

Tabel 111: Offentlige udgifter for udsatte og ikke-udsatte familier fordelt 
på typer af udgifter, 2011 

  
Antal per 

udsat  
familie 

Antal per 
ikke-udsat 

familie 

Gennem-
snits- 
priser 

Udgifter 
per udsat 

familie 

Udgifter per 
ikke-udsat 

familie 

A-dagpenge (fuldtidsuger) 1,6 2,5 3.429 5.646 8.588 

Kontanthjælp (fuldtidsuger) 18,3 2,0 2.457 45.072 5.005 

Revalidering (fuldtidsuger) 0,4 0,1 3.611 1.294 336 

Sygedagpenge (fuldtidsuger) 3,3 2,1 3.284 10.947 6.989 

Ledighedsydelse (fuldtidsuger) 1,5 0,3 3.443 5.147 1.087 

Førtidspension (fuldtidsuger) 4,1 0,4 3.448 13.977 1.363 

Efterløn (fuldtidsuger) 0,2 0,1 3.264 601 327 

Fængselsdag (dage) 5,4 0,5 1.398 7.541 650 

Offentlige udgifter til  
sygesikring    

10.246 6.648 

Heraf udgifter til besøg hos 
alment praktiserende læge 

   6.042 3.644 

Heraf udgifter til psykiater- 
og psykologhjælp 

   793 272 

Samlet 
   

100.471 30.994 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Note: For offentlige forsørgelsesydelser er antallet opgjort i fuldtidsuger. For fængselsdage er 
antallet opgjort i dage. Gennemsnitspriserne er opgjort i kr. per enhed (henholdsvis fuldtidsuger 
og dage). 

For næsten samtlige typer offentlig forsørgelse gælder, at udsatte familier har 

et højere forbrug end ikke-udsatte familier, hvilket ligger i naturlig forlængelse 

af definitionen af udsatte familier. Eneste undtagelse er A-dagpenge. Udsatte 

familier modtog således i gennemsnit A-dagpenge i 1,6 fuldtidsuger i 2011, 

mens ikke-udsatte familier modtog A-dagpenge i 2,5 fuldtidsuger. 

Særligt for ydelserne kontanthjælp og førtidspension har de udsatte familier 

et betydelig større forbrug end de ikke-udsatte familier. For begge gælder, at 

de udsatte familier modtog ydelsen cirka 10 gange så lang tid som ikke-

udsatte familier. 

De udsatte familier afsonede cirka 10 gange så mange dage i fængsel i 2011 

sammenlignet med de ikke-udsatte familier. Hver udsat familie havde således 

5,4 fængselsdage i gennemsnit, mens hver ikke-udsat familie havde 0,5 

fængselsdage i gennemsnit. 

                                                      

46 En fuldtidsuge udgør 37 timer. 
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De offentlige udgifter til sygesikring til udsatte familier var i 2011 i gennemsnit 

cirka 10.200 kr. per år, mens de til ikke-udsatte familier udgjorde cirka 6.600 

kr. Udgifterne til  udsatte familier var altså i gennemsnit knap 50 procent hø-

jere end udgifterne til ikke-udsatte familier. 

Hvis udgifterne udelukkende opgøres for besøg hos alment praktiserende 

læger eller for psykiater- og psykologhjælp, er forskellen på de to grupper 

endnu større. 

Udgifterne til besøg hos alment praktiserende læge var således cirka 6.000 

kr. for udsatte familier og cirka 3.600 kr. for ikke-udsatte familier – svarende 

til en forskel på 66 procent. 

For psykiater- og psykologhjælp var udgifterne til udsatte familier næsten tre 

gange så meget som ikke-udsatte familier i gennemsnit (henholdsvis 793 og 

272 kr. per familie). 

På baggrund af de beregnede gennemsnitspriser kan de samlede udgifter for 

de tre udvalgte ydelser opgøres til cirka 100.000 kr. per udsat familie og cirka 

31.000 kr. per ikke-udsat familie (jf. tabel 111). Samlet set var udgifterne til 

en gennemsnitlig udsat familie således mere end tre gange så høje som 

udgifterne til en gennemsnitlig ikke-udsat familie. 

Figur 41 viser de gennemsnitlige udgifter til udsatte familier fordelt på kom-

muner. 
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Figur 41: Gennemsnitlige udgifter til udsatte familier fordelt på kommu-
ner, 2011 

 

Kilde: Danmarks Statistik. Note: I Vallensbæk, Ærø, Fanø, Samsø og Læsø kommuner er 
antallet af udsatte familier under tre, hvorfor kommunerne ikke indgår i opgørelsen. 

Som det fremgår af ovenstående kort, kan der ikke umiddelbart observeres 

tydelige geografiske forskelle på de gennemsnitlige udgifter til udsatte famili-

er. Udgifterne til udsatte familier er generelt høje i kommunerne i Vestsjæl-

land, Sønderjylland og Nordjylland. Men kommuner som Fredensborg, Køge 

og Ringsted har ligeledes høje gennemsnitsudgifter til udsatte familier. 

For hver kommune beregnes den procentvise forskel på de gennemsnitlige 

udgifter til udsatte og ikke-udsatte familier. Eksempelvis kostede en gennem-

snitlig udsat familie i Københavns Kommune 106.355 kr., mens en ikke-udsat 

familie kostede 32.730 kr. i gennemsnit. Dette giver anledning til, at forskel-

[50.000-80.000 kr.[ [80.000-90.000 kr.[ [90.000-100.000 kr.[ 

[100.000-110.000 kr.[ 110.000+kr. 
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len på de gennemsnitlige udgifter til udsatte og ikke-udsatte familier i Køben-

havns Kommune beregnes til 225 procent47. 

Nedenstående kort viser den procentuelle forskel på den gennemsnitlige 

udgift for udsatte og ikke-udsatte familier fordelt på kommuner. 

Figur 42: Procentuel forskel på de gennemsnitlige udgifter til udsatte og 
ikke-udsatte familier fordelt på kommuner, 2011 

 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Note: I Vallensbæk, Ærø, Fanø, Samsø og Læsø kommuner er antallet af udsatte familier under 
tre, hvorfor kommunerne ikke indgår i opgørelsen. 

Forskellen i udgifterne er generelt størst i kommunerne nord og vest for Kø-

benhavn samt i Midt- og Vestjylland. Forskellen er generelt mindst i de fynske 

kommuner, på Sydsjælland og i Nordvestjylland. 

Hvis man sammenholder forskellen i udgifter til udsatte og ikke-udsatte fami-

lier med andelen af udsatte familier i kommunerne (figur 40), ser der ud til at 

være en vis sammenhæng. 

                                                      

47 ((106.355 kr. - 32.730 kr.)/32.730 kr.) = 225 procent. 

[60-150%[ [150-200%[ [200-250%[ [250-300[ 300+% 
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Således ser det i et vist omfang ud til, at kommuner, der har en høj andel 

udsatte familier, har en mindre forskel på udgifterne til henholdsvis udsatte 

og ikke-udsatte familier, mens kommuner, der har en lav andel udsatte fami-

lier, har en større forskel på udgifterne.  

Eksempelvis har Lolland og Guldborgsund kommuner en høj andel af udsatte 

familier og en mindre forskel på udgifterne. Det skal dog bemærkes, at der er 

en række kommuner, hvor denne sammenhæng ikke findes, eksempelvis 

blandt kommunerne i Sønderjylland, hvor andelen af udsatte familier generelt 

er høj, samtidig med at forskellen på udgifterne også er høj. 

4.3.4. Beregningseksempel på resultater af 
indsatser i udsatte familier 

Der indgår, som nævnt, 32 børn og 26 voksne i beregningseksemplet på en 

analyse af resultaterne af indsatser i udsatte familier. Blandt de 32 børn mod-

tog 13 en indsats ved projektets start i november 2012. 

Heraf modtog to aflastning, to var anbragt i plejefamilie48, og ni modtog enten 

støtte til efterskoleophold, familiebehandling eller havde en kontaktperson. 

De resterende 19 børn modtog ikke en indsats på dette tidspunkt. 

Analysen er således baseret på et ganske begrænset antal borgere, hvorfor 

resultaterne skal betragtes med betydelig forsigtighed. Det skal her bemær-

kes, at formålet med beregningerne ikke er at vurdere de gennemførte ind-

satser men derimod at illustrere, hvilke mulige analyser, der  på sigt vil 

kunnne gennemføres med et datavarehus på socialområdet. 

Resultater af indsatser for børn og unge 

Nedenstående figur viser den samlede vurdering af børnenes funktionsni-

veau ved den første måling i november 2012.  

Som det fremgår af figuren, havde de børn, der modtog aflastning eller havde 

en kontaktperson, i gennemsnit det dårligste funktionsniveau (henholdsvis 

3,3 og 2,5), mens de børn, der modtog andre indsatser eller ikke modtog 

indsatser, generelt havde et bedre samlet funktionsniveau. 

                                                      

48 Disse to børn indgår ikke i analysen, da fokus udelukkende er på forebyggende foranstaltnin-
ger i de udsatte familier. 
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Figur 43: Funktionsniveau for børn og unge ved startmåling fordelt på 
indsatser 

 
Kilde: Rebild Kommune. 

N: 28 (to børn indgik ikke i startmålingen). 

Note: Den samlede vurdering af funktionsniveauet er opgjort som gennemsnittet for de pågæl-
dende børn. Funktionsniveauet er scoret på følgende skala: 0: Ingen eller ubetydelige proble-
mer/begrænsninger, 1: Milde eller lettere problemer/begrænsninger, 2: Moderate problemer/ 
begrænsninger, 3: Alvorlige eller svære problemer/begrænsninger og 4: Komplette/totale pro-
blemer/begrænsninger. Startmålingen er foretaget 20. november 2012. Indsatsen er opgjort som 
den indsats, børnene modtog ved startmålingen. Der er foretaget en vis gruppering af typerne af 
indsatser, for eksempel er hjemme-hos-ordning kategoriseret som kontaktperson. 

Figur 44 viser resultaterne af og udgifterne til de indsatser, som børnene har 

modtaget. 

Figur 44: Resultater og udgifter til indsatser for børn og unge fordelt på 
indsatser  

Kilde: Rebild Kommune. 

N: 28 (to børn indgik ikke i startmålingen). Note: For beregningsmetode af resultaterne af ind-
satsten, se afsnit 4.3.2.  

Som figuren viser, har de børn, der har modtaget en af de fem indsatser, i 

gennemsnit opnået positive resultater i perioden november 2012 til november 
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2013, mens de børn, der ikke har modtaget en indsats, i gennemsnit har et 

uændret funktionsniveau. 

Der er dog betydelig forskel på resultaterne af de fire indsatser. Tildeling af 

en kontaktperson har – umiddelbart – den mest gavnlige effekt på børnenes 

funktionsniveau. For disse børn er funktionsniveauet således forbedret med 

0,2 per gennemført måling. Disse børn har således i gennemsnit opnået en 

vurdering, der er et niveau bedre hen over en periode på fem målinger (ek-

sempelvis fra 3: Alvorlige eller svære problemer/begrænsninger til 2: Modera-

te problemer/begrænsninger). 

Den næstmest effektfulde indsats er aflastning efterfulgt af støtte til eftersko-

leophold og familiebehandling. Det skal bemærkes, at der i denne opgørelse 

ikke er kontrolleret for andre forhold end de givne indsatser (eksempelvis 

indsatser målrettet de voksne i familierne). 

Det kan ydermere bemærkes, at ingen af de børn, der har fået tildelt en kon-

taktperson eller har været i aflastning, har opnået dårligere funktionsniveau 

hen over perioden. For både støtte til efterskoleophold og familiebehandling 

gælder, at mindst ét barn har fået dårligere funktionsniveau i perioden, og 

blandt de børn, der ikke har modtaget en indsats, har enkelte oplevet en 

betydelig forværring af funktionsniveauet. 

Figur 44 viser ligeledes de gennemsnitlige udgifter per barn, som kommunen 

har haft til den pågældende indsats. Heraf fremgår det, at de udgifter, der er 

forbundet med støtte til efterskoleophold (138.000 kr. om året), er klart højest 

efterfulgt af familiebehandling (77.000 kr. om året). Tildeling af kontaktperson 

er den billigste indsats med en gennemsnitspris på 58.000 kr. om året. 

Samlet set fremstår tildeling af kontaktperson – umiddelbart – som den mest 

omkostningseffektive indsats, idet den på samme tid er både mest effektfuld 

og billigst. Aflastning fremstår ligeledes som en effektfuld indsats, men er dog 

en smule dyrere end tildeling af kontaktperson. 

Beregningerne er ligeledes gennemført for hver af de 13 dimensioner, der 

indgår i målingen af funktionsniveauet for børn og unge (jf. tabel 108, side 

156). Heraf fremgår det, at tildeling af kontaktperson er særligt effektfuld i 

forhold til forbedring af sociale problemer, familieforhold, skole, fritidsforhold 

og venskaber, mens aflastning er mest effektfuld i forhold til forbedring af 

kommunikation, trivsel i daginstitution og hverdagens aktiviteter. 

Resultater af indsatser for voksne 

14 ud af de 23 voksne, der bor i de mest udsatte familier i Rebild Kommune, 

har modtaget en indsats. Nedenstående figur viser antallet af voksne fordelt 

på de hyppigst forekomne indsatser. 
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Figur 45: Antal voksne fordelt på indsatser 

 

Kilde: Rebild Kommune. 

N: 23 (tre voksne indgik ikke i startmålingen). 

Note: Hvis en voksen har modtaget mere end én indsats, indgår vedkommende i samtlige kate-
gorier. En voksen, der både har modtaget praktik og misbrugsbehandling, indgår således i beg-
ge opgørelser. Det samlede antal observationer i figuren overstiger derfor det samlede antal 
voksne. Praktik er givet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 42. Misbrugsbehandling er 
givet efter servicelovens § 101. Bostøtte og/eller støttekontaktperson er givet efter servicelovens 
§ 85. Sundhedsfremmende tilbud omfatter blandt andet fysioterapi og motion (sundslovens § 
119). 

Som det fremgår af figuren, er den mest benyttede indsats praktikforløb efter-

fulgt af bostøtte og/eller støttekontaktperson og sundhedsfremmende tilbud. 

Figur 46 viser den samlede vurdering af de voksnes funktionsniveau ved den 

første måling i november 2012. 
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Figur 46: Funktionsniveau for voksne ved startmåling fordelt på 
indsatser 

 
Kilde: Rebild Kommune. 

N: 23 (tre voksne indgik ikke i startmålingen). 

Note: Den samlede vurdering af funktionsniveauet er opgjort som gennemsnittet for de pågæl-
dende voksne. Funktionsniveauet er scoret på følgende skala: 0: Ingen eller ubetydelige proble-
mer/begrænsninger, 1: Milde eller lettere problemer/begrænsninger, 2: Moderate problemer/ 
begrænsninger, 3: Alvorlige eller svære problemer/begrænsninger og 4: Komplette/totale pro-
blemer/begrænsninger. Startmålingen er foretaget 27. november 2012. Hvis en voksen har 
modtaget mere end én indsats, indgår vedkommende i samtlige kategorier. En voksen, der både 
har modtaget praktik og misbrugsbehandling, indgår således i begge opgørelser. Det samlede 
antal observationer i figuren overstiger således det samlede antal voksne. 

Som det fremgår af figuren, er forskellene i funktionsniveau noget mindre for 

de voksne end for børnene. De voksne, der modtog en indsats, havde såle-

des cirka det samme funktionsniveau som de voksne, der ikke modtog en 

indsats. 

I figur 47 er resultaterne for de voksne opgjort. Resultaterne for de voksne er 

opgjort efter samme beregningsmetode, som blev anvendt for børn og unge 

(jf. afsnit 4.3.2). 
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Figur 47: Resultater for voksne fordelt på indsatser 

Kilde: Rebild Kommune. 

N: 23 (tre voksne indgik ikke i startmålingen). 

Note: For beregningsmetode for resultaterne af indsatsten, se afsnit 4.3.2. Hvis en voksen har 
modtaget mere end én indsats, indgår vedkommende i samtlige kategorier. En voksen, der både 
har modtaget praktik og misbrugsbehandling, indgår således i begge opgørelser. Det samlede 
antal observationer i figuren overstiger således det samlede antal voksne. 

Generelt kan det observeres, at ændringer i de voksnes funktionsniveau er 

noget mindre end ændringerne i børnenes funktionsniveau. 

De voksne, der var i praktikforløb, modtog misbrugsbehandling eller modtog 

bostøtte og/eller en støttekontaktperson, opnåede i gennemsnit en begræn-

set forbedring af det samlede funktionsniveau på mellem 0,02 og 0,04 point 

per måling, hvilket svarer til en samlet forbedring på mellem 0,14 og 0,27 

point på det samlede funktionsniveau over hele perioden november 2012 til 

november 2013. Af disse tre indsatser ser bostøtte og/eller støttekontaktper-

son ud til at have den mest positive effekt. 

Voksne, der modtog sundhedsfremmende tilbud, fik hverken et bedre eller 

dårligere funktionsniveau hen over perioden, mens de voksne, der modtog 

psykiater- eller psykologbehandling, eller som ikke modtog en indsats, i gen-

nemsnit havde en begrænset tilbagegang i det samlede funktionsniveau på 

henholdsvis 0,08 og 0,03 point per måling. Det skal understreges, at der er 

tale om en begrænset popultion, og at der ikke inddrages andre mulige for-

klarende variable i analysen. Resultaterne skal derfor betragtes med betyde-

lig forsigtighed, og det kan umiddelbart ikke konkluderes, at eksempelvis 

psykiater- eller psykologbehandling ikke medfører en forbedring af borgernes 

funktionsniveau.  

4.3.5. Vurdering og perspektivering 

Analysetesten vedrørende udsatte familier illustrerer muligheden for at analy-

sere de indsatser, resultater og udgifter, der er på tværs af områder for de 

borgere, der modtager eller har modtaget en eller flere sociale indsatser. 

Samtidig illustrerer analysetesten mulighederne for at analysere sammen-
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hænge mellem personer i en familie i forhold til indsatser, resultater og udgif-

ter. 

Perspektivet for at gennemføre analyser hurtigere med et datavarehus eller 

lignende løsning handler blandt andet om, hvorvidt data er umiddelbart til-

gængelige for analyse. Flertallet af de anvendte data i undersøgelses-

spørgsmål 1 er i dag tilgængelige i Danmarks Statistik. 

Deloitte vurderer derfor, at perspektivet for hurtigere analyser er anselige 

med et datavarehus eller lignende løsning, idet de data, der ofte er relevante 

til analyseformål på socialområdet, kan ligge samlet og dermed umiddelbart 

tilgængelige. Dette forhold vurderes også potentielt at understøtte mulighe-

den for at gennemføre analyser billigere. Det bemærkes dog, at en egentlig 

økonomisk vurdering ikke kan foretages uden at beregne de samlede udgif-

ter og investeringer. 

Med et datavarehus er perspektivet for at gennemføre analyser med højere 

evidens (dvs. styrket aktuel bedste viden) som udgangspunkt betydeligt. De 

anvendte data i undersøgelsesspørgsmål 2 er et eksempel på én kommunes 

anvendelse af de fælles begrebsapparater på socialområdet, som i dag er 

tilgængelige for kommunerne. 

Det handler om VUM, der it-understøttes med DHUV indenfor et års tid og 

ICS/resultatdokumentation, hvor fælles begreber som ICS mv. er it-

understøttet i DUBU, mens resultatdokumentation kan it-understøttes inden-

for en kortere årrække. 

En forudsætning for analyser med højere evidens er blandt andet, at der 

findes repræsentative data, som et datavarehus vil skabe mulighed for at 

indsamle, lagre og løbende opdatere på tværs af de kommuner, der anven-

der de fælles begrebsapparater, der er under udbredelse nationalt. Perspek-

tivet for at gennemføre hurtigere og billigere analyser med højere evidens 

vurderes imidlertid at forudsætte en vis grad af dataparathed. 

Med udgangspunkt i den i undersøgelsesspørgsmål 1 analytiske ambition om 

tre konkrete typer udgiftsdata er det Deloittes umiddelbare indtryk, at datapa-

ratheden for disse data er tilstrækkelig til at anvende til analyseformål på 

socialområdet, jf. tabel 112 nedenfor. 

Data om ydelser forbundet med disse udgifter er således eksempelvis i vid 

udstrækning både nationalt dækkende, koblet til individniveau, aktuelle og 

bygger på en tæt på fuldstændig og ens registreringspraksis. 
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Tabel 112: Data for analysetema 2 – undersøgelsesspørgsmål 1 vedrø-
rende udgifter på tilgrænsende områder 

 
Beskæftigelse:  
forsørgelse 

Sundhed:  
sygesikring 

Justits: 
afsoning af straf  

Ydelse/indsats  Individdata om type 
forsørgelsesydelse 
opgjort på antal dage i 
en specifik uge findes 
nationalt i Danmarks 
Statistik (type er a-
kasse, førtidspension 
mv.). 

Individdata om type 
sygesikringsydelse 
opgjort på antal mod-
tagne ydelser i en 
specifik uge findes 
nationalt i Danmarks 
Statistik (type er ek-
sempelvis mailkonsul-
tation og dagbesøg for 
praktiserende læger 
samt børnepsykiatri).  

Individdata om tids-
punkt for idømt straf, 
straftype og antal da-
ges idømt straftype 
findes nationalt i Dan-
marks Statistik (type er 
betinget fængsel, ube-
tinget fængsel mv.). 

Pris Individdata om pris 
findes ikke nationalt i 
Danmarks Statistik 
(gennemsnitspriser for 
typer forsørgelses-
ydelser er anvendt i 
analysen). 

Individdata om pris 
findes nationalt i Dan-
marks Statistik. 

Individdata om pris 
findes ikke nationalt i 
Danmarks Statistik 
(gennemsnitspriser for 
fængselsdage er an-
vendt i analysen). 

Analysen illustrerer samtidig en række af de muligheder og barrierer, der er 

for data på det sociale område, hvor dataparatheden er mere svingende, 

herunder er it-systemer endnu ikke tilgængelige, der understøtter kommu-

nernes mulighed for at anvende fælles begreber fuldt ud. 

I nedenstående tabel 113 gives et aktuelt rids af data på socialområdet i for-

hold til den i analysetemaet afgrænsede og operationaliserede analytiske 

ambition. 
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Tabel 113: Data for analysetema 2 vedrørende data på socialområdet 
fordelt på data, som findes nationalt, og data som alene findes kommu-
nalt 

 Voksne Udsatte børn og unge 

Ydelse/ 
indsats  

Individdata om ydelser (paragrafni-
veau) og indsatser findes i vid ud-
strækning i den enkelte kommune 
(dvs., at individdata ikke findes natio-
nalt, hvor der alene for udvalgte 
paragraffer, fx § 85, findes oplysnin-
ger om det samlede antal modtagere 
på et år). 

Data om konkrete indsatser under 
den enkelte paragraf indgår i VUM, 
men anvendes kun i begrænset om-
fang på nuværende tidspunkt (det 
bemærkes, at en række kommuner 
registrerer ufuldstændige data om 
indsatser i fritekst, og at nogle kom-
muner har registreret indsatser i 
forbindelse med blandt andet projek-
ter eller lignende). 

Individdata om ydelser og indsatser er 
således påbegyndt registreret med 
anvendelsen af VUM (DHUV) i nogle 
kommuner. 

Individdata om ydelser (paragrafni-
veau) og indsatser findes i et vist 
omfang nationalt i Danmarks Statistik 
i dag. 

Data om konkrete indsatser under 
den enkelte ydelse findes i de kom-
muner, der anvender indsatskataloget 
i DUBU. Der er dog tale om et be-
grænset antal kommuner i dag. 

Resultat En række kommuner, der anvender 
VUM (DHUV), registrerer som ud-
gangspunkt resultatdata. Dette forud-
sætter dog fuld implementering af 
VUM (det bemærkes, at nogle kom-
muner registrerer ufuldstændige data 
om resultater i fritekst, og at andre har 
registreret resultatdata i forbindelse 
med blandt andet projekter eller 
lignende). 

 

Nogle få kommuner er på vej til at 
registrere individdata om resultater 
(det bemærkes, at en række kommu-
ner registrerer ufuldstændige data om 
resultater i fritekst, og at nogle kom-
muner har registreret resultatdata i 
forbindelse med blandt andet projek-
ter eller lignende). 

Det er Deloittes forventning, at de 
fælles begreber for resultatdokumen-
tation, som Ministeriet for Børn, Lige-
stilling, Integration og Sociale Forhold 
stiller til rådighed, anvendes i nogle 
kommuner (og det er hensigten, at 
resultatdokumentation vil blive it-
understøttet i DUBU (dvs., ingen data 
findes nationalt).  

Pris Prisdata registreres i kommunerne 
som udgangspunkt på individniveau 
med undtagelse af eventuelt rammes-
tyrede tilbud/indsatser. Samtidig vil 
det i flere kommuner principielt være 
muligt at beregne en gennemsnitspris 
for en given indsats, herunder ram-
mestyrede tilbud. 

Individdata om faktisk pris vil med 
anvendelsen af DHUV blive integreret 
fra økonomisystemet. 

Nationalt findes priser i form af pri-
ser/priskategorier på Tilbudsportalen. 
Herudover findes oplysninger om 
udgifter til socialområdet i kontopla-
nen. Der findes således i begrænset 
omfang priser/gennemsnitspriser på 
paragrafniveau/ydelsesniveau. 

Prisdata registreres i kommunerne 
som udgangspunkt på individniveau 
med undtagelse af eventuelt rammes-
tyrede tilbud/indsatser. Samtidig vil 
det i flere kommuner principielt være 
muligt at beregne en gennemsnitspris 
for en given indsats, herunder for 
rammestyrede tilbud. 

Individdata om faktisk pris forventes 
med anvendelsen af DUBU at blive 
integreret fra økonomisystemet. 

Nationalt findes priser i form af pri-
ser/priskategorier på Tilbudsportalen. 
Herudover findes oplysninger om 
udgifter til socialområdet i kontopla-
nen. Der findes således i begrænset 
omfang entydige udgifter på paragraf-
niveau/konkret ydelsesniveau. 
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Tidsperspektivet for data vedrørende ydelse/indsats, resultat og pris på soci-

alområdet, der indgår i analysetemaet, er med DHUV, DUBU og resultatdo-

kumentation under udvikling. Således vil ni kommuner med anvendelse af 

DHUV (KOMBIT) anvende fælles begreber (VUM). Samtidig vil hovedparten 

af landets kommuner anvende VUM og i vidt omfang implementere en it-

understøttelse gennem andre systemer og er dermed også begyndt at an-

vende begreberne fra VUM. 68 kommuner anvender p.t. DUBU (ICS og ind-

satskatalog), og enkelte kommuner anvender resultatdokumentation. 

Implementeringsudfordringerne med eksempelvis ICS/DUBU betyder dog, at 

nationale individdata for indsats, målgruppe, tilbud og udgift vurderes at have 

et forholdsvis langt tidsmæssigt sigte. Imidlertid vurderer Deloitte, at de til-

gængelige begrebsapparater på både voksenområdet og området for udsatte 

børn og unge er af en sådan karakter, at de umiddelbart kan udbredes til 

nationale standarder/fælles begreber. Det vil derfor potentielt være muligt, at 

data kan være tilgængelige på kortere sigt. 

Deloitte vurderer, at nationale individdata vedrørende resultater vil have et 

lidt længere tidsmæssigt sigte. På området for udsatte børn og unge er resul-

tatdokumentation (eller lignende, eksempelvis SDQ eller WHO-5) ikke it-

understøttet i DUBU i dag. Det forventes dog at ske fremadrettet. Anvendel-

sen af resultatdokumentation vil forudsætte kompetenceudvikling mv., hvis 

den skal kunne anvendes til nationale analyser. På voksenområdet vurderer 

Deloitte, at kommunerne med indførelsen af VUM, tilbuddene om kompeten-

ceudvikling m.m. vil have data om resultater i mindre eller større omfang. En 

nationalt dækkende udbredelse af VUM forventes dog at tage tid. 

Hvis alle forudsætninger om nødvendige ressourcer i form af økonomi, lov-

givning, it-understøttelse mv. var til stede i dag, er det Deloittes umiddelbare 

vurdering, at tidsperspektivet for nationale individdata på socialområdet som 

minimum ville være fire til fem år. Udover arbejdet med at finde standarder/ 

fælles begreber for individbaserede udgiftsdata på voksen- og børne- og 

ungeområdet er det en forudsætning, at standardiseret registrering af resul-

tatdata på børne- og ungeområdet it-understøttes. Deloittes vurdering af, at 

tidsperspektivet på to til fire år på voksenområdet afspejler, at it-

understøttelsen af de fællesbegreber i dag er til stede, jf. kapitel 3. 

Tidsperspektivet er illustreret grafisk i figur 48 nedenfor. 
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Figur 48: Illustration af tidsperspektivet for nationale individdata på 
voksensocialområdet og området for udsatte børn og unge 
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4.4. Analysetema 3 – Forebyggende 
indsats for ældre 

Analysetema 3 har til formål at illustrere, hvorledes et data-
varehus på socialområdet kan frembringe øget viden om, 
hvordan forebyggelse for ældre kan give en samfundsøko-
nomisk gevinst.  

4.4.1. Analysespørgsmål 

For analysetemaet om forebyggelse for ældre anvendes følgende tre over-

ordnede undersøgelsesspørgsmål som udgangspunkt for de gennemførte 

beregningseksempler. Det skal bemærkes, at underspørgsmålene, og de 

deraf følgende analyser, skal betragtes som illustrationer af analysemulighe-

derne med et datavarehus på socialområdet, og ikke bør betrages som fuld-

stændige analyser af forebyggende indsatser for ældre. Samtlige under-

spørgsmål tager udgangspunkt i borgere, der er 65 år eller derover, og som 

er bosiddende i Københavns Kommune. De præsenterede resultater er der-

for ikke et udtryk for en dækkende besvarelse af de opstillede undersøgel-

sesspørgsmål. Analysen kan således ikke betragtes som en evaluering af 

socialområdet.  

Underspørgsmål 1. Hvordan varierer udgifterne til forebyggelige indlæg-

gelser for ældre med forskellige typer ydelser på ældreområdet i 2012? 

Definitionen af forebyggelige indlæggelser følger definitionen i dokumentati-

onsprojektet på sundhedsområdet. Udgifterne estimeres ud fra DRG- (diag-

noserelaterede grupper) taksterne for indlæggelserne. 

Underspørgsmål 2. Hvordan udvikler ældres behov for hjemmepleje sig 

som følge af en forebyggelig indlæggelse i 2012? 

Udviklingen i ældres hjemmeplejebehov måles i visiteret tid. Behovet for 

hjemmepleje vurderes at være en god indikator for de ældres generelle før-

lighed og sundhedstilstand og er dermed anvendeligt i analysen af effekten 

af forebyggende indsatser. 

Underspørgsmål 3. Hvordan varierer udviklingen i ældres behov for 

hjemmepleje som følge af forskellige typer forebyggelsesindsatser i 

2012? 

4.4.2. Definitioner og datakilder 

I dette afsnit beskrives de metodiske valg og de væsentligste definitioner, der 

ligger til grund for analysetemaet. De metodiske valg gennemgås særskilt for 

de tre underspørgsmål. 
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Forebyggelige indlæggelser for ældre 

I analysen af forebyggelige indlæggelser for ældre defineres ældre borgere 

som personer på 65 år eller derover. 

Der inddrages følgende ydelser rettet mod ældre borgere i analysen. 

 Plejebolig 

 Træning ved hjælper med terapifaglig vejledning og ergonomisk vejled-
ning i forbindelse med tøjvask eller rengøring49 

 Træning50 

 Hjemmepleje51 

 Forebyggende hjemmebesøg. 

Den samme borger kan naturligvis have modtaget flere af ovenstående ydel-

ser i løbet af et år. Ydelserne prioriteres derfor i den rækkefølge, som de står 

ovenfor. Hvis en borger bor i plejebolig og modtager hjemmepleje, indgår 

vedkommende således udelukkende i kategorien plejebolig, og hvis en bor-

ger både har modtaget træning ved hjælper med terapifaglig vejledning eller 

ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengøring, indgår ved-

kommende udelukkende i denne kategori. 

Forebyggelige indlæggelser er kendetegnet ved, at plejepersonale udenfor 

den sekundære sundhedssektor i et vist omfang har mulighed for at forebyg-

ge dem, og disse indlæggelser kan derfor på sigt begrænses.  

Forebyggelige indlæggelser omfatter akutte indlæggelser med følgende di-

agnoser (jf. det nationale dokumentationsprojekt for sundhed): 

 Ernæringsbetinget blodmangel 

 Knoglebrud 

 Tarminfektion 

 Blærebetændelse 

 Lungebetændelse 

 Akut bronkitis og lignende 

 Kronisk nedre luftvejssygdom 

 Forstoppelse 

 Væskemangel 

                                                      

49 Fra 2012 er træning ved hjælper med terapifaglig vejledning og ergonomisk vejledning i for-
bindelse med tøjvask eller rengøring tilbud til de borgere i Københavns Kommune, der modtager 
praktisk hjælp, om hjælp og træning til at klare dagligdagen selv. Indsatsen er rettet mod hjem-
meboende borgere med rehabiliteringspotentiale og omfatter to tidsafgrænsede træningsforløb. 
Borgere, der har et genoptræningspotentiale, får som udgangspunkt tilbudt rehabilitering, inden 
de får tilbudt praktisk hjælp. 

50 Vedligeholdende træning efter servicelovens § 44 og § 86, stk. 2. 

51 Der indgår udelukkende varig hjemmepleje i opgørelsen. 
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 Tryksår 

 Sociale og plejemæssige forhold 

 Diabetes. 

De samlede udgifter forbundet med forebyggelige indlæggelser beregnes på 

baggrund af DRG-taksterne for de pågældende typer indlæggelser. Neden-

stående tabel viser en oversigt over DRG-taksterne for forebyggelige ind-

læggelser i 2012. 

Tabel 114: DRG-takster, 2012 

Forebyggelige indlæggelser Takst (kr.) 

Ernæringsbetinget blodmangel 17.482 

Knoglebrud* 20.924 

Tarminfektion 5.119 

Blærebetændelse 22.729 

Nedre luftvejssygdomme* 15.383 

Forstoppelse 14.254 

Væskemangel 22.735 

Tryksår 34.325 

Sociale og plejemæssige forhold 5.119 

Diabetes 23.527 

Kilde: Statens Serum Institut. 

* Disse forebyggelige indlæggelser består af flere forskellige diagnosegrupper med forskellige 
DRG-takster, og den samlede takst for disse typer indlæggelser er derfor beregnet som gen-
nemsnittet af taksterne for de enkelte diagnoser. Der kan være andre udgifter end DRG-
taksterne forbundet med en forebyggelig indlæggelse, disse indgår ikke i beregningen.  

Udvikling i hjemmeplejebehov i forbindelse med forebygge-
lige indlæggelser 

De ældres hjemmeplejebehov måles i visiteret tid til personlig pleje og prak-

tisk hjælp. For hver borger på 65 år eller derover bosiddende i Københavns 

Kommune, der har været indlagt med en forebyggelig diagnose i 2012, opgø-

res hjemmeplejebehovet i de seks måneder inden indlæggelsen og de seks 

måneder efter indlæggelsen. 

Nedenstående figur illustrerer denne metode.  

Figur 49: Måling af udvikling i ældres hjemmeplejebehov i forbindelse 
med forebyggelige indlæggelser 

 

Det skal bemærkes, at hjemmeplejebehovet ikke nødvendigvis er opgjort i 

2012. Hvis en borger således har været indlagt i januar 2012, opgøres 
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hjemmeplejebehovet i de seks foregående måneder – altså fra juli til decem-

ber 2011. 

Udvikling i hjemmeplejebehov som følge af forskellige typer 
forebyggelsesindsatser 

I analysen af resultaterne af forebyggelsesindsatser rettet mod ældre borgere 

fokuseres der på de indsatser, som borgerne i Københavns Kommune er 

blevet tilbudt i forbindelse med træning ved hjælper med terapifaglig vejled-

ning og ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengøring. 

Indsatsen er rettet mod hjemmeboende borgere med rehabiliteringspotentiale 

og omfatter følgende tidsafgrænsede træningsforløb: 

 Træning ved hjælper med terapifaglig vejledning 

 Ergonomisk vejledning til rengøring 

 Ergonomisk vejledning til tøjvask 

 Ergonomisk vejledning til rengøring og tøjvask. 

I forbindelse med tildeling af træning ved hjælper med terapifaglig vejledning 

og ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengøring er den 

visiterede tid (opgjort i timer per uge), som borgerne modtog, registreret, før 

og efter indsatsen er blevet igangsat. Det er dermed muligt at opgøre udvik-

lingen i borgernes hjemmeplejebehov som følge af de fire forskellige typer 

indsatser. 

Derudover inddrages de funktionsvurderinger, der er blevet gennemført af de 

ældre borgere i forbindelse med visitering eller revisitering.  

Nedenstående tabel viser de ti dimensioner, som indgår i funktionsvurderin-

gen. 
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Tabel 115: Dimensioner til funktionsvurdering af ældre borgere 

Dimension Indhold 

A1 Personlig pleje 

A2 Spise og drikke 

A3 Mobilitet i egen bolig 

A4 Mobilitet uden for egen bolig 

A5 Daglig husførelse 

A6 Aktivitet 

A7 Socialt samvær og netværk 

A8 Mental og psykisk tilstand 

A9 Sygdom og handicap 

A10 Boligens indflydelse 

Note: Hver dimension scores på følgende skala: 0: Ingen eller ubetydelige proble-
mer/begrænsninger, 1: Milde eller lettere problemer/begrænsninger, 2: Moderate proble-
mer/begrænsninger, 3: Alvorlige eller svære problemer/begrænsninger og 4: Komplette/totale 
problemer/begrænsninger.  

Datakilder 

Analysen af tema 3 er hovedsageligt baseret på data fra Danmarks Statistik 

og Københavns Kommune. Fra Danmarks Statistik er indhentet oplysninger 

om forebyggelige indlæggelser og plejebolig, hjemmepleje, forebyggende 

hjemmebesøg og træning, mens der fra Københavns Kommune er indhentet 

oplysninger om indsatser givet i forbindelse med træning ved hjælper med 

terapifaglig vejledning og ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask 

eller rengøring. 

Tabel 116 viser en oversigt over datakilderne til analysetema 3. 
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Tabel 116: Datakilder til analysetema 3 

Underspørgsmål Data Kilde 

1. Hvordan varierer udgifterne til fore-
byggelige indlæggelser for ældre med 
forskellige typer forebyggelsesindsat-
ser og ældre med og uden indsats i 
hjemmeplejen i 2012? 

Hjemmepleje, forebyggende 
hjemmebesøg og træning 

Danmarks Statistik 

Plejebolig Danmarks Statistik 

Forebyggelige indlæggelser Danmarks Statistik 

Træning ved hjælper med 
terapifaglig vejledning og 
ergonomisk vejledning i 
forbindelse med tøjvask eller 
rengøring 

Københavns  
Kommune 

DRG-takst for forebyggelige  
indlæggelser 

Statens Serum 
Institut 

2. Hvordan udvikler ældres behov for 
hjemmepleje sig som følge af en fore-
byggelig indlæggelse i 2012? 

Hjemmepleje Danmarks Statistik 

Plejebolig Danmarks Statistik 

Forebyggelige indlæggelser Danmarks Statistik 

3. Hvordan varierer udviklingen i æl-
dres behov for hjemmepleje som følge 
af forskellige typer forebyggelsesind-
satser i 2012? 

Træning ved hjælper med 
terapifaglig vejledning og 
ergonomisk vejledning i 
forbindelse med tøjvask eller 
rengøring 

Københavns  
Kommune 

Funktionsvurdering 
Københavns 
Kommune 

4.4.3. Beregningseksempel på forebyggelige ind-
læggelser for ældre 

Der var cirka 57.000 borgere i Københavns Kommune på 65 år eller derover 

per 1. januar 2012. Nedenstående figur viser, hvordan disse borgere fordeler 

sig på de fem typer ydelser rettet mod ældre borgere, der indgår i analysen. 

Figur 50: Andel borgere (65+ år) fordelt på ydelser på ældreområdet i 
Københavns Kommune, 2012 

Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommune. 
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Note: Hjemmepleje er inddelt efter den visiterede tid til både personlig pleje og praktisk hjælp. 

Lidt under to tredjedele af de ældre borgere i Københavns Kommune modtog 

ikke hjælp. Cirka 17 procent af borgerne modtog hjemmepleje (enten praktisk 

hjælp, personlig pleje eller begge dele), 7 procent modtog et forebyggende 

hjemmebesøg i 2012, 6 procent modtog træning, 5 procent boede i plejebo-

lig, og 1 procent modtog træning ved hjælper med terapifaglig vejledning eller 

ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengøring. 

Ikke overraskende er de borgere, der ikke modtog en ydelse, generelt yngre 

end de borgere, der modtog én af de fem ydelser. De borgere, der ikke mod-

tog en ydelse, var således 71 år i gennemsnit, mens gennemsnitsalderen for 

borgere, der modtog træning ved hjælper med terapifaglig vejledning eller 

ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengøring, træning, 

hjemmepleje og forbyggende hjemmebesøg, var cirka 80 år, og de borgere, 

der boede i plejebolig, i gennemsnit var 85 år. 

De 57.000 ældre borgere i Københavns Kommune havde cirka 7.500 fore-

byggelige indlæggelser i 2012, svarende til 0,13 indlæggelser per borger. 

Figur 51 viser, hvordan disse indlæggelser fordeler sig på borgerne. 

Figur 51: Andel forebyggelige indlæggelser fordelt på ydelser på ældre-
området i Københavns Kommune, 2012  

 

Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommune. 

Note: Hjemmepleje er inddelt efter den visiterede tid til både personlig pleje og praktisk hjælp. 

Cirka 40 procent af de ældre borgere i Københavns Kommune, der var ind-

lagt med en forebyggelig diagnose i 2012, modtog således ikke en ydelse 

rettet mod ældre. Lidt over en tredjedel af de indlagte borgere modtog hjem-

mepleje, og cirka 12 procent boede i plejebolig. Borgere, der modtog fore-

byggende hjemmebesøg, træning eller træning ved hjælper med terapifaglig 

vejledning og ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengø-

ring, udgjorde tilsammen cirka 12 procent af de indlagte borgere. 
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Hvis antallet af borgere, der modtog de forskellige ydelser (figur 50), sam-

menholdes med fordelingen af indlæggelserne (figur 51), er det tydeligt, at 

nogle grupper borgere tegner sig for en forholdsvis stor andel af de forebyg-

gelige indlæggelser. 

Eksempelvis boede kun cirka 5 procent af de ældre borgere i plejebolig, 

mens disse borgere udgjorde cirka 12 procent af de forebyggelige indlæggel-

ser. De 5 procent af borgerne, der modtog mere end 60 timers hjemmepleje 

om måneden, udgjorde cirka 15 procent af de forebyggelige indlæggelser. 

Disse observationer underbygges også af nedestående figur, der viser antal-

let af forebyggelige indlæggelser per borger fordelt på ydelserne. 

Figur 52: Antal forebyggelige indlæggelser per borger fordelt på ydelser 
på ældreområdet i Københavns Kommune, 2012 

 

Kilde: Danmarks Statistik og Københavns Kommune. 

Note: Hjemmepleje er inddelt efter den visiterede tid til både personlig pleje og praktisk hjælp. 

De borgere i Københavns Kommune, der boede i plejebolig, og som modtog 

mindre end 10 timers hjemmepleje om måneden, eller som modtog mere end 

60 timers hjemmepleje om måneden, havde betydelig flere forebyggelige 

indlæggelser sammenlignet med de øvrige grupper af borgere. 

Ud fra DRG-taksterne for de enkelte typer forebyggelige indlæggelser kan de 

samlede udgifter forbundet med forebyggelige indlæggelser per borger be-

regnes. 

Nedenstående figur viser udgifterne per borger fordelt på ydelser. 
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Figur 53: Udgifter forbundet med forebyggelige indlæggelser per borger 
fordelt på ydelser på ældreområdet i Københavns Kommune, 2012 

Kilde: Danmarks Statistik, Københavns Kommune og Statens Serum Institut. 

Note: Hjemmepleje er inddelt efter den visiterede tid til både personlig pleje og praktisk hjælp. 

De 7.500 forebyggelige indlæggelser blandt de 57.000 borgere på 65 år eller 

derover i Københavns Kommune giver anledning til en samlet gennemsnitlig 

udgift til forebyggelige indlæggelser på cirka 2.400 kr. per borger. 

Der er dog betydelig forskel på, hvordan disse udgifter fordeler sig på de 

forskellige grupper borgere. Borgere, der modtog mindre end 10 timers 

hjemmepleje, var de dyreste med over 8.000 kr. per borger, herefter følger 

borgere, der modtog mere end 60 timers hjemmepleje (7.647 kr. per borger) 

og borgere, der boede i plejebolig (5.549 kr. per borger). 

4.4.4. Beregningseksempel på udvikling i 
hjemmeplejebehov i forbindelse med 
forebyggelige indlæggelser 

Der var i alt cirka 4.300 forebyggelige indlæggelser af borgere i Københavns 

Kommune i 2012, hvor borgeren modtog hjemmepleje mindst én måned i 

perioden seks måneder inden til seks måneder efter indlæggelsen.52 

For hver borger opgøres hjemmeplejebehovet i de seks måneder inden den 

forebyggelige indlæggelse og i de seks måneder efter. 

Nedenstående figur viser den gennemsnitlige udvikling i hjemmeplejebehovet 

i forbindelse med forebyggelige indlæggelser for borgerne i Københavns 

Kommune. 

                                                      

52 Borgere, der bor i plejebolig, er ikke medregnet i denne opgørelse. 
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Figur 54: Udvikling i hjemmeplejebehov i forbindelse med forebyggelige 
indlæggelser i Københavns Kommune, 2012 

 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Note: Hjemmepleje er inddelt efter den visiterede tid til både personlig pleje og praktisk hjælp. 
Borgere, der bor i plejebolig, indgår ikke i opgørelsen. Der er udelukkende medregnet borgere, 
der er levende igennem hele perioden. 

Som det fremgår at figuren, ligger det gennemsnitlige hjemmeplejebehov 

relativt stabilt på lidt under 200 timer om måneden i perioden inden indlæg-

gelsen. 

I den måned, hvor indlæggelsen foregår, sker der et fald til cirka 140 timers 

visiteret hjemmepleje om måneden. I måneden efter indlæggelsen stiger 

hjemmeplejen igen til cirka 160 timer, og derefter falder antallet af timer hen 

over de næste fem måneder.  

Det skal her bemærkes, at der er mange forhold, der ikke er taget højde for i 

dette beregningseksempel, og at det observerede fald i hjemmeplejebehovet 

derfor kan skyldes en række andre forhold end det, at borgerne har været 

indlagt. 

Et halvt år efter den forebyggelige indlæggelse har borgerne således i gen-

nemsnit cirka halvt så mange timers hjemmepleje som inden indlæggelsen. 

Ovenstående figur viser den gennemsnitlige udvikling for samtlige borgere 

over 65 år i Købehavns Kommune, der har været indlagt med en forebygge-

lig diagnose i 2012, og som har modtaget hjemmepleje. 

Det kunne dog tænkes, at udviklingen var forskellig for forskellige grupper 

hjemmeplejemodtagere. Borgerne inddeles derfor i følgende tre grupper ud 

fra deres hjemmeplejebehov inden indlæggelsen: 

 Borgere, der har modtaget mindre end 60 timers hjemmepleje om måne-
den i gennemsnit indenfor et halvt år før indlæggelsen. 
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 Borgere, der har modtaget mere end 60 timers hjemmepleje om måneden 
i gennemsnit indenfor et halvt år før indlæggelsen. 

 Borgere, der ikke har modtaget hjemmepleje indenfor et halvt år inden 
indlæggelsen, men som har modtaget hjemmepleje i mindst én måned in-
denfor et halvt år efter indlæggelsen. 

Figur 55 viser udviklingen i hjemmeplejebehovet i forbindelse med forebyg-

gelige indlæggelser fordelt på hjemmeplejebehov. 

Figur 55: Udvikling i hjemmeplejebehov i forbindelse med forebyggelige 
indlæggelser fordelt på hjemmeplejebov inden indlæggelsen i Køben-
havns Kommune, 2012 

 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Note: Hjemmepleje er inddelt efter den visiterede tid til både personlig pleje og praktisk hjælp. 
Der er udelukkende medregnet borgere, der er levende igennem hele perioden. 

* Opgørelsen af borgere med mere end 60 timers hjemmepleje er angivet på figurens højre y-

akse. Borgere, der bor i plejebolig, indgår ikke i opgørelsen. 

Borgere, der ikke modtager hjemmepleje før indlæggelsen, har naturligvis nul 

timers visiteret tid i de seks måneder før indlæggelsen. Første måned efter 

indlæggelsen stiger hjemmeplejebehovet til cirka 76 timer om måneden i 

gennemsnit, hvorefter antallet af timer ligger relativt stabilt på omkring 70 

timer i resten af perioden. 

Samme udvikling kan observeres for de borgere, der modtager under 60 

timers hjemmepleje inden indlæggelsen. Disse borgere modtager lidt over 20 

timers hjemmepleje om måneden inden indlæggelsen. De første par måne-

der efter indlæggelsen stiger antallet til cirka 60 timer om måneden, hvorefter 

antallet falder til cirka 40 timer. 

For borgere, der modtager mere end 60 timers hjemmepleje før indlæggel-

sen, er udviklingen modsat. Disse borgere modtager i gennemsnit cirka 400 

timers hjemmepleje inden indlæggelsen. Efter indlæggelsen falder antallet til 

cirka 300 og fortsætter med at falde hen over de næste seks måneder. 
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Det skal her bemærkes, at der er mange forhold, der ikke er taget højde for i 

beregningseksemplet, og at de observerede ædringer i hjemmeplejebehovet 

derfor kan skyldes en række andre forhold end det, at borgerne har været 

indlagt. 

I figur 56 vises udviklingen i hjemmeplejebehovet i forbindelse med forebyg-

gelige indlæggelser for borgere, der er over og under 85 år på indlæggelses-

tidspunktet. 

Figur 56: Udvikling i hjemmeplejebehov i forbindelse med forebyggelige 
indlæggelser fordelt på borgernes alder inden indlæggelsen i Køben-
havns Kommune, 2012 

 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Note: Hjemmepleje er inddelt efter den visiterede tid til både personlig pleje og praktisk hjælp. 
Borgere, der bor i plejebolig, indgår ikke i opgørelsen. Der er udelukkende medregnet borgere, 
der er levende igennem hele perioden. 

Som det fremgår af figuren, har borgere, der er over 85 år, et noget højere 

hjemmeplejebehov inden indlæggelsen (cirka 220 timer om måneden) sam-

menlignet med borgere, der er under 85 år (cirka 180 timer om måneden). 

For begge grupper gælder, at hjemmeplejebehovet falder efter den forebyg-

gelige indlæggelse. Men det kan bemærkes, at hjemmeplejebehovet for de to 

grupper er væsentlig mere ens efter indlæggelsen. Begge grupper har såle-

des cirka 160 timers hjemmepleje i første måned efter indlæggelsen og lidt 

under 100 timer et halvt år efter indlæggelsen. 

Det skal her bemærkes, at der er mange forhold, der ikke er taget højde for i 

beregningseksemplet, og at de observerede ædringer i hjemmeplejebehovet 

derfor kan skyldes en række andre forhold end det, at borgerne har været 

indlagt. 
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4.4.5. Beregningseksempel på udvikling i 
hjemmeplejebehov som følge af forskellige 
typer forebyggelsesindsatser 

I alt 563 borgere bosiddende i Københavns Kommune modtog træning ved 

hjælper med terapifaglig vejledning eller ergonomisk vejledning i forbindelse 

med tøjvask eller rengøringi løbet af 2012 – svarende til 1 procent af det 

samlede antal borgere på 65 år eller derover i kommunen. 

Nedenstående figur viser, hvordan borgerne fordeler sig på de fire typer træ-

ning for henholdsvis borgere over og under 85 år. 

Figur 57: Antal borgere (65+ år) fordelt på træning ved hjælper med 
terapifaglig vejledning og ergonomisk vejledning i forbindelse med tøj-
vask eller rengøringog alder i Københavns Kommune, 2012 

Kilde: Københavns Kommune. 

Ud af de 563 borgere var tre fjerdedele under 85 år i 2012, og en fjerdedel 

var over 85 år. For begge grupper gælder, at cirka halvdelen af borgerne 

modtog træning ved hjælper, lidt over en tredjedel modtog ergonomisk vej-

ledning til rengøring, og de resterende borgere modtog ergonomisk vejled-

ning til tøjvask eller ergonomisk vejledning til rengøring og tøjvask. 

Figur 58 viser det gennemsnitlige hjemmeplejebehov for borgerne, inden de 

modtog træning ved hjælper med terapifaglig vejledning eller ergonomisk 

vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengøring, i Københavns Kommu-

ne. 
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Figur 58: Gennemsnitlig visiteret tid til hjemmeleje (timer per uge) før 
træning ved hjælper med terapifaglig vejledning eller ergonomisk vej-
ledning i forbindelse med tøjvask eller rengøringfordelt på typer og 
alder i Københavns Kommune, 2012 

 

Kilde: Københavns Kommune. 

Note: Hjemmepleje er opgjort som visiteret tid til både personlig pleje og praktisk hjælp. 

De borgere, der var over 85 år i 2012, modtog i gennemsnit 4,5 timers hjem-

mepleje om ugen, før de fik træning ved hjælper med terapifaglig vejledning 

eller ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengøring, mens 

de øvrige borgere modtog 3,9 timer om ugen. 

De cirka 250 borgere, der modtog træning ved hjælper, fik i gennemsnit cirka 

seks timers hjemmepleje om ugen, inden træningen blev igangsat, mens 

borgere, der modtog ergonomisk træning til enten rengøring eller rengøring 

og tøjvask, fik cirka to timers hjemmepleje om ugen, inden den pågældende 

træning blev igangsat.  

For træning ved hjælper og ergonomisk træning til rengøring og tøjvask gæl-

der, at borgere over 85 år fik lidt mere hjemmepleje end borgere under 85 år. 

For borgere, der modtog ergonomisk vejledning til rengøring, forholder det 

sig omvendt. Her fik borgere under 85 år lidt mere hjemmepleje, end borgere 

over 85 år. 

For den sidste gruppe borgere – dem, der har modtaget ergonomisk træning 

til tøjvask – er der betydelig større forskel på hjemmeplejebehov for borgerne 

over og under 85 år. Borgere under 85 år, der modtog ergonomisk træning til 

tøjvask, fik således 4,6 timers hjemmepleje om ugen, mens borgere over 85 

år fik næsten det dobbelte (8,9 timer om ugen). 

Ud af de 563 borgere, der modtog træning ved hjælper med terapifaglig vej-

ledning eller ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengøringi 

2012, blev der gennemført en funktionsvurdering inden for et år inden træ-

ningen blev igangsat for 134 borgere.  
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Nedenstående figur viser disse borgeres funktionsvurdering samt deres 

hjemmeplejebehov. 

Figur 59: Gennemsnitlig visiteret tid til hjemmeleje (timer per uge) og 
funktionsniveau (mobilitet) fordelt på typer af træning, Københavns 
Kommune 201

 

Kilde: Københavns Kommune.  

Note: Hjemmepleje er opgjort som både personlig pleje og praktisk hjælp. Funktionsniveauet er 
opgjort som gennemsnittet af de to dimensioner mobilitet i egen bolig og mobilitet uden for egen 
bolig. Funktionsniveauet scores på følgende skala: 0: Ingen eller ubetydelige proble-
mer/begrænsninger, 1: Milde eller lettere problemer/begrænsninger, 2: Moderate proble-
mer/begrænsninger, 3: Alvorlige eller svære problemer/begrænsninger og 4: Komplette/totale 
problemer/begrænsninger. 

Der er generelt relativt overensstemmelse mellem funktionsvurderingen af 

borgerne og deres visiterede hjemmepleje. De borgere, der har modtaget 

træning ved hjælper og ergonomisk vejledning til tøjvask, har således både 

det højeste hjemmeplejebehov og det dårligste funktionsniveau. Omvendt 

har de borgere, der modtog ergonomisk vejledning til rengøring eller rengø-

ring og tøjvask, det laveste hjemmeplejebehov og det bedste funktionsni-

veau.  

For hver borger, der har modtaget træning ved hjælper med terapifaglig vej-

ledning eller ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengøring, 

beregnes udviklingen i hjemmeplejebehovet før og efter den modtagne træ-

ning. 

Nedenstående figur viser den gennemsnitlige udvikling i hjemmeplejebehovet 

fordelt på typer. 
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Figur 60: Gennemsnitlig udvikling i visiteret tid til hjemmeleje fordelt på 
typer af træning og alder i Københavns Kommune, 2012 

 

Kilde: Københavns Kommune. 

Note: Hjemmepleje er opgjort som både personlig pleje og praktisk hjælp. 

Som det fremgår af figuren, får de borgere, der modtog træning ved hjælper 

med terapifaglig vejledning eller ergonomisk vejledning i forbindelse med 

tøjvask eller rengøringi Københavns Kommune, generelt den samme mæng-

de visiteret hjemmepleje, efter træningen er afsluttet end før træningen. 

Der er dog betydelig forskel på udviklingen i hjemmeplejebehovet på tværs af 

de fire typer forebyggelsesindsatser. For de borgere, der modtog træning 

med hjælper, gælder for begge aldersgrupper, at hjemmeplejebehovet steg i 

løbet af træningsperioden med henholdsvis 10 og 8 procent. 

For borgere, der modtog ergonomisk vejledning til rengøring, faldt hjemme-

plejebehovet for borgere under 85 år med 17 procent, mens det steg med 56 

procent for borgere over 85 år. 

For de borgere, der modtog ergonomisk vejledning til tøjvask eller ergono-

misk vejledning til rengøring og tøjvask, forholdt det sig omvendt. Her steg 

hjemmeplejebehovet for borgere under 85 år med henholdsvis 15 og 23 pro-

cent, mens det faldt for borgere over 85 år med henholdsvis 57 og 6 procent. 

Samlet set fremstår der således ikke et klart billede af, hvilke typer forebyg-

gelsesindsatser givet i forbindelse med træning ved hjælper med terapifaglig 

vejledning og ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengø-

ring, der generelt har den mest gavnlige effekt på de ældre borgeres hjem-

meplejebehov. Det skal også bemærkes, at der ikke inddrages andre forkla-

rende faktorer i analysen, hvorfor der er forbundet betydelig usikkerhed ved 

resultaterne.  
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4.4.6. Vurdering og perspektivering 

Analysetesten vedrørende forebyggelse på ældreområdet illustrerer mulig-

heden for at analysere indsatser, resultater og udgifter for borgere, der mod-

tager en forebyggende indsats eller indsats på ældreområdet. Samtidig illu-

strerer analysetesten mulighederne for at sammenligne omkostningerne til 

forebyggelige indlæggelser og udviklingen i visiteret tid omkring den forebyg-

gelige indlæggelse for tre grupper borgere, nemlig modtagere af en forebyg-

gende indsats, en indsats eller ingen indsats på ældreområdet. 

Perspektivet for at gennemføre analyser hurtigere med et datavarehus eller 

lignende løsning handler blandt andet om, hvorvidt data er umiddelbart til-

gængelige for analyse. Flertallet af de anvendte data i undersøgelses-

spørgsmål 1 er i dag tilgængelige i Danmarks Statistik, herunder sundheds-

data. Samtidig eksemplificerer analysen også, at data vedrørende den fore-

byggende indsats, der ydes i forbindelse med rehabilitering, ikke findes i 

Danmarks Statistik.53 

Deloitte vurderer, at perspektivet for hurtigere analyser er til stede med et 

datavarehus eller lignende løsning, idet data om sundhed, der ofte er rele-

vante til analyseformål på ældreområdet, kan ligge samlet og dermed være 

umiddelbart tilgængelige. Dette forhold kan potentielt også understøtte mu-

ligheden for at gennemføre analyser billigere. Det bemærkes dog, at en 

egentlig økonomisk vurdering ikke kan foretages uden at beregne de samle-

de udgifter og investeringer. 

Med et datavarehus er perspektivet for at gennemføre analyser med højere 

evidens (dvs. styrket aktuel bedste viden) som udgangspunkt betydeligt. De 

anvendte data i underspørgsmål 3 er et eksempel på en kommunes anven-

delse af de fælles begrebsapparater på ældreområdet, der i dag er tilgænge-

lige for kommunerne. Det handler om Fælles Sprog I, der blev udviklet i 

1998. 

En forudsætning for analyser med højere evidens er blandt andet, at der 

findes repræsentative data, hvilket et datavarehus vil skabe mulighed for at 

indsamle, lagre og løbende opdatere på tværs af de kommuner, der anven-

der det fælles begrebsapparat. Dette forhold vurderes også potentielt at un-

derstøtte muligheden for at gennemføre analyser billigere.  

Perspektivet for at gennemføre hurtigere og billigere analyser med højere 

evidens vurderes imidlertid at forudsætte en vis grad af dataparathed. 

                                                      

53  Det skal bemærkes, at de analyserede ydelser træning ved hjælper med terapifaglig vejled-
ning" og ergonomisk vejledning i forbindelse med tøjvask eller rengøring ikke fremgår af lov om 
social service. Ydelsen er specifikt defineret og afgrænset i Københavns Kommune og er såle-
des heller ikke nødvendigvis fuldstændig sammenlignelig med ydelser under samme navn i 
andre kommuner. 
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Det er Deloittes umiddelbare indtryk, at dataparatheden for de data om fore-

byggelige sundhedsydelser og udgifterne hertil, der anvendes i under-

spørgsmål 1, er tilstrækkelige til at anvende til analyseformål på ældreområ-

det, jf. tabel 117 nedenfor. Data om ydelser forbundet med disse udgifter er 

således eksempelvis i vid udstrækning både nationalt dækkende, koblet til 

individniveau, aktuelle og bygger på en fuldstændig og ens registreringsprak-

sis. 

Tabel 117: Data for analysetema 3 – undersøgelsesspørgsmål 1 vedrø-
rende forebyggelige indlæggelser 

 
Sundhed 

Forebyggelige indlæggelser 

Ydelse/indsats  Individdata om type diagnose ved sygehusbehandling på en given 
dag findes nationalt i Danmarks Statistik (type er dehydrering mv.). 

Pris Individdata om pris findes ikke nationalt i Danmarks Statistik (tak-
ster (DRG) for typer behandling er anvendt i analysen).  

Analysen illustrerer samtidig en række af de muligheder og barrierer, der er 

for data på ældreområdet, hvor dataparatheden er svingende. I nedenståen-

de tabel 118 gives et aktuelt rids af data på socialområdet i forhold til den i 

analysetemaet afgrænsede og operationaliserede analytiske ambition. 
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Tabel 118: Data for analysetema 3 vedrørende data på ældreområdet 
fordelt på data, der findes nationalt, og data, der alene findes kommu-
nalt 

 Ældre 

Ydelse/indsats  Individdata om ydelse (paragrafniveau) og udvalgte konkrete 
ydelser (fx for § 83 fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje) 
findes nationalt for alle eller et stort flertal af kommunerne. 

Individdata om konkrete ydelser/indsatser findes i vid udstrækning 
i den enkelte kommune, men de er ikke kategoriseret efter en 
national standard. 

Data om konkrete ydelser under den enkelte paragraf indgår i 
Fælles Sprog, men på forskellig vis i henholdsvis version I, II og 
III. Arbejdet med at revidere og kvalificere version III er p.t. i gang 
og er endnu ikke it-understøttet. 

Resultat En række kommuner, der anvender Fælles Sprog, registrerer som 
udgangspunkt resultatdata i form af funktionsvurdering, når de 
(re)visiterer. En række kommuner anvender ikke funktionsvurde-
ring konsekvent, men eksempelvis alene for den enkelte borger 
relevante dele heraf, mens nogle kommuner (delvist) anvender 
andre standarder for funktionsvurdering end Fælles Sprog. Også 
for resultatdata er der forskel på funktionsvurderingen i de forskel-
lige versioner af Fælles Sprog. 

Der findes ingen nationale data om resultater i form af funktions-
vurderinger eller lignende. 

Udgift Udgiftsdata registreres som udgangspunkt ikke på individniveau i 
kommunerne, men kan for udvalgte ydelser/indsatser beregnes ud 
fra foreliggende opgørelser af gennemsnitstimepriser. Samtidig vil 
det i flere kommuner principielt være muligt at beregne en gen-
nemsnitspris for en række øvrige ydelser/indsatser. 

Nationalt findes gennemsnitspriser for de udvalgte ydel-
ser/indsatser i Fritvalgsdatabasen.  

Data vedrørende ydelse/indsats og resultater på ældreområdet, der indgår i 

analysetemaet, har i flere år været under udvikling i kommunerne. Således 

anvender de fleste kommuner begreber fra Fælles Sprog, heraf de fleste 

version II/III. 

Anvendelsen af forskellige versioner af Fælles Sprog betyder dog, at nationa-

le individdata for indsats, resultat og udgift vurderes at have et forholdsvis 

langt tidsmæssigt sigte. Imidlertid vurderer Deloitte, at det tilgængelige be-

grebsapparat er af en sådan karakter, at det umiddelbart kan udbredes til 

national standard. Det vil derfor potentielt være muligt, at data kan være til-

gængelige på kortere sigt. 

En systematisk anvendelse af Fælles Sprog III forudsætter udover en fær-

diggørelse af den pågående revidering og kvalificering formodentlig justerin-

ger i it-systemerne, eventuelt kompetenceudvikling mv. 

Hvis alle forudsætninger om nødvendige ressourcer i form af økonomi, lov-

givning, it-understøttelse mv. var til stede i dag, er det Deloittes umiddelbare 

vurdering, at tidsperspektivet for nationale individdata på socialområdet som 

minimum ville være to-fire år. Udover arbejdet med at finde standarder/fælles 

begreber for udgiftsdata er det en forudsætning, at standardiseret registrering 
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i form af én version af Fælles Sprog, herunder standarder for registrering af 

indsatser og konsekvent registrering af resultatdata, er it-understøttet. 

Tidsperspektivet er illustreret grafisk i figur 61 nedenfor. 

Figur 61: Illustration af tidsperspektivet for nationale individdata på 
socialområdet 
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4.5. Opsummering 

Testen af tre analysetemaer illustrerer, at der er potentiale 
ved et datavarehus for hurtigere og nye typer analyser på 
socialområdet. Testen illustrerer også, at den lave datapa-
rathed udgør en barriere, der imidlertid reduceres med den 
stadig stigende udbredelse af fælles begreber i kommuner-
ne i disse år. 

Ved at samle data om borgeres livssituation over tid i et datavarehus skabes 

et grundlag for mere tidseffektivt at gennemføre nuværende og nye typer 

analyser, der giver bedre viden om, hvilke indsatser der virker. Analyseteste-

ne illustrerer potentialet ved et datavarehus for staten og forskningsinstitutio-

ner for at udarbejde analyser på socialområdet til brug for hele sektoren, 

herunder kommunerne. 

De tre analysetemaer, der afspejler aktuelle fokusområder på socialområdet, 

er:  

1. Udsatte børn og unges skolegang 

2. Udsatte familier 

3. Forebyggende indsatser for ældre. 

Beregningseksemplerne visualiserer på forskellig vis sammenhænge mellem 

ydelser/indsatser, resultater og udgifter på individniveau, som et datavarehus 

kan skabe mulighed for at tilvejebringe på sigt. 

Analyserne er baseret på data, der i dag er nationalt dækkende, og data, der 

for nuværende alene findes i enkeltkommuner. 

Den konkrete test af analysetemaerne er gennemført ved hjælp af Danmarks 

Statistiks forskeradgang, idet en del af de anvendte data umiddelbart er til-

gængelige der. Data i analyserne er, udover at være suppleret med data på 

udvalgte områder fra fire enkeltkommuner, også suppleret med data fra an-

dre nationale registre, eksempelvis uddannelsesdata og takster. 

Analysetemaerne er kvalificeret gennem dialog med følgegruppen for analy-

sen og er, særligt i forhold til perspektiverne for bedre dataparathed med 

henblik på analyser på nationalt niveau, drøftet i referencegruppen med 

kommunale repræsentanter fra social-, sundheds-, beskæftigelses- og ud-

dannelsesområdet samt én systemleverandør. 

Referencegruppens vurderinger er inddraget i denne opsummering i forhold 

til perspektiver for nationale data.  
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4.5.1. Perspektiver for nationale data 

Kortlægningen af systemer og dataparathed i kapitel 3 beskriver de udfor-

dringer i forhold til manglende data til nationale analyseformål, der i dag eksi-

sterer på det sociale område. Det gælder både i forhold til manglende sy-

stemmæssig parathed i form af blandt andet manglende standarder for struk-

tureret dataregistrering i systemerne og manglende parathed i forhold til 

kommunernes anvendelse af systemerne. 

På tværs af voksen- og ældreområdet er der med de udviklede fælles begre-

ber og standarder i dag generelt mulighed for individbaseret registrering af 

ydelser/indsatser, aktivitet, organisation og resultat, det vil sige, hvem der får 

hvad, hvornår, hvorfra og med hvilket resultat. Der udestår således alene at 

udvikle standarder for individbaseret registrering af udgiftsoplysninger. 

Ovenstående er dog ikke ensbetydende med, at de fælles begreber og stan-

darder finder generel anvendelse i dag. Som kortlægningen af systemer og 

dataparathed i kapitel 3 har vist, er der betydelige variationer i dataparathe-

den på de forskellige områder. Hvis de aktuelle muligheder sammenholdes 

med den aktuelle dataparathed, er der således en betydelig forskel.  

Deloitte vurderer, at det vil tage fire til fem år, før en høj dataparathed poten-

tielt kan være til stede. Det vil sige før arbejdet med at sikre videreudvikling, 

udbredelse og implementering af fælles begreber kan være implementeret 

for både grundlæggende og udvidede data, herunder eventuel justering eller 

videreudvikling af it-systemer. Forudsætningerne herfor – udover ovennævn-

te standardudvikling – er i første omgang, at alle kommuner tilslutter sig de 

fælles begreber på et givet område, og anvender dem konsistent. Dette kan 

for eksempel forudsætte kompetenceudvikling, justering eller videreudvikling 

af it-systemer samt bedre, andre eller flere registreringer i nogle kommuner. 

Deloitte bemærker, at øget brug af fælles standarder i registreringen ikke 

nødvendigvis medfører flere registreringer.54 

I tabellen nedenfor er opsummeret centrale udviklingstendenser, der ligger til 

grund for Deloittes vurdering. 

                                                      

54 Deloittes vurdering forudsætter således både en fokuseret indsats for at højne datapartheden 
og eventuelt ressourcer. Det bemærkes, at disse forudsætninger ikke indgår i vurderingen af 
datavarehusløsninger i kapitel 5, eksempelvis i forhold til tidsperspektiv for implementering eller 
økonomioverslag. AST: Hvad betyder det? MW: Det ved jeg faktisk ikke  
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Tabel 119: Opsummering af centrale udviklingstendenser 

 
Udsatte børn og 
unge Voksne Ældre 

Ydelse/indsats Kommunerne har i 
dag ikke taget ind-
satskataloget i DUBU-
lignende systemer 
fuldt ud i anvendelse. 

Indsatskataloget i DHUV 
er alene taget fuldt ud i 
anvendelse i få kommu-
ner i dag. 

Kommunerne registrerer 
i dag data om indsatser. 
Fælles begreber for 
indsatser indgår i Fælles 
Sprog III, der aktuelt 
revideres og kvalificeres, 
og justeringer heraf må 
forventes it-understøttet i 
omsorgssystemerne. 

Resultat De fælles begreber 
for resultatdokumen-
tation anvendes i 
begrænset omfang af 
kommunerne i dag. 
Det er hensigten, at 
resultatdokumentation 
bliver it-understøttet i 
DUBU-lignede syste-
mer. 

De fælles begreber i 
VUM er taget i anven-
delse i få kommuner.  

Begreberne i Fælles 
Sprog har i flere år væ-
ret anvendt i et eller 
andet omfang i kommu-
nerne (der dog også 
anvender andre stan-
darder for specifikke 
ydelser). Der er meget få 
kommuner tilbage, der i 
dag anvender version I 
fra 1998, og der er min-
dre forskelle mellem 
version II og den enklere 
version III.   

Udgift Individdata om fakti-
ske udgifter forventes 
med anvendelsen af 
DUBU-lignende sy-
stemer at blive inte-
greret fra økonomisy-
stemet, dvs. fakture-
ringspriser.  

Individdata om faktisk 
pris er integreret i DHUV 
fra økonomisystemet. 

Kommunerne har pt. 
tradition for opgørelsen 
af udgifter i forbindelse 
med fritvalgspriser. 

Bemærkninger Det bemærkes, at 
kommunerne er for-
pligtet til at tage 
DUBU-lignende sy-
stemer i anvendelse i 
2014. 

 

Det bemærkes, at flere 
og flere kommuner tager 
de fælles begreber i 
VUM i anvendelse i 
DHUV. 

Det bemærkes, at alle 
EOJ-systemer under-
støtter alle versionerne 
af Fælles Sprog.  

 

 

Referencegruppen påpeger, at en konsistent og ensartet anvendelse af nati-

onale fælles begreber i samtlige kommuner formodentlig forudsætter et pres i 

form af en aftale, lovgivning eller lignende – og opfølgning herpå. Samtidig 

bør der fokuseres på de drivkræfter, der kan motivere den enkelte kommune 

og medarbejder til anvendelsen, for eksempel i form af lettilgængelig viden, 

der skaber hurtig styringsmæssig værdi i forhold til prioritering eller tilrette-

læggelse af indsatser for forskellige målgruppe, herunder på tværs af blandt 

andet social-, uddannelses-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Referen-

cegruppen påpeger derfor, at krav om registreringer, hvor formålet er uklart, 

det vil sige, hvor anvendelsen af registreringer ikke bidrager til kvaliteten af 

indsatsen eller udviklingen af socialområdet, vil udgøre en barriere.  

Referencegruppen peger desuden på, at de eksisterende fælles begreber er 

af en sådan karakter, at en udbredelse af anvendelsen  vil give mulighed for 

analyser af data, der har en lige så høj reliabilitet som analysedata på ek-
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sempelvis beskæftigelses- eller sundhedsområdet. Dog vurderes fælles be-

greber for udgifter på individniveau i højere grad at mangle på socialområdet. 

Det bemærkes desuden, at bedre data på socialområdet kan medvirke til at 

udvikle indsatsen på eksempelvis beskæftigelsesområdet for borgere med 

problemer udover ledighed. 

4.5.2. Obersationer på baggrund af beregnings-
eksemplerne 

Beregningseksemplet på en analyse af udsatte børn og unges skolegang 

indikerer blandt andet, at udsatte børn og unge generelt klarer sig dårligere i 

grundskolen sammenlignet med ikke-udsatte børn og unge. I indskolingen er 

der ikke målbare forskelle på de udsatte og ikke-udsatte børn og unge, men 

på mellemtrinnet falder de udsatte børn og unge bagud sammenlignet med 

de ikke-udsatte børn og unge, og forskellene øges yderligere i udskolingen. 

Disse observationer gælder, selvom der tages højde for en række andre 

forhold, der kunne tænkes at påvirke elevernes faglige resultater, for eksem-

pel forældrenes uddannelse.   

Beregningseksemplet på en analyse af udsatte familier har viser, at cirka 1 

procent af borgerne i Danmark lever i udsatte familier, og at andelen af ud-

satte familier er størst i de kommuner, der ligger langt fra større byer, mens 

andelen af udsatte familier er særlig lav i kommunerne nord for København. 

Derudover viser beregningseksemplet også, at de offentlige udgifter til de 

udsatte familier i gennemsnit er tre gange så høje som udgifterne til ikke-

udsatte familier. Det ligger uden for denne analyses fokus at opstille potentia-

ler for at reducere udgifterne for udsatte familier, men det kan dog bemær-

kes, at det særligt ser ud til at være udgifterne til kontanthjælp, sygesikring og 

afsoning af straf, der er højere for udsatte familier sammenlignet med ikke-

udsatte familier.   

Beregningseksemplet på en analyse af forebyggende indsatser for ældre i 

Københavns Kommune indikerer blandt andet, at selvom kun en tredjedel af 

borgerne på 65 år eller derover modtager ydelser på ældreområde, tegner 

disse borgere sig for en betydelig større andel af de forebyggelige indlæggel-

ser. 

De borgere, der bor i plejebolig, eller som modtager enten relativt lidt hjem-

mepleje eller relativt meget hjemmepleje, står i gennemsnit for den klart stør-

ste andel af de udgifter, der er forbundet med forebyggelige indlæggelser. 
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5. Delanalyse 3: 
Løsningsmodeller 

Delanalyse 3 belyser konkrete løsningsmodeller forbundet 
med etablering af et datavarehus på socialområdet. 

5.1. Beskrivelse af løsningsforslag 

Delanalyse 3 har til formål at beskrive og konkretisere mulige modeller til 

implementering af et datavarehus på socialområdet. Afsættet for analysen 

har været en overordnet screening og sondering af fem løsningsmodeller, 

der er baseret på, at der tages afsæt i et eksisterende setup organisatorisk 

og driftsmæssigt. Det drejer sig om: 

1. Danmarks Statistik  

2. UNI•C/Undervisningsministeriet 

3. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering/Beskæftigelsesministeriet 

4. Statens Serum Institut – National sundhedsdokumentation/Sundheds-

ministeriet 

5. KL/KOMBIT. 

Hertil kommer en løsningsmodel, der baseres på, at der etableres et nyt da-

tavarehus i regi af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 

Forhold (herefter MBLIS). 

Deloittes overordnede screening af de fem løsningsmodeller er gennemgået i 

bilag 1. Denne screening og sondering har ført til, at analysens styregruppe 

har udpeget to løsningsmodeller, der er blevet yderligere analyseret og kvali-

ficeret. De to løsningsmodeller er: 

1. Etablering af ny datavarehusløsning i MBLIS. 

2. Etablering af et datavarehus i regi af Danmarks Statistik. 

Med afsæt i de to løsningsmodeller til et datavarehus er der desuden som en 

del af governancestrukturen beskrevet muligheder for at etablere et særligt 

datasamarbejde med KL/KOMBIT med henblik på en så effektiv tilgang til 

indsamling af sektordata som muligt. 
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Screeningen omfattede således fire løsninger, som styregruppen fravalgte til 

yderligere analyse; datavarehuse i regi af Undervisningsministeriet, Beskæf-

tigelsesministeriet og Sundhedsministeriet og KL/KOMBIT’s Fælleskommu-

nalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Fravalget beroede blandt andet på, 

at de løsninger har et andet formål (eksempelvis administrativt) end formålet 

med en datavarehusløsning på socialområdet.   

5.2. Mål og delmål for et datavarehus 

Afsættet for screeningen og kvalificeringen af løsningsmodellerne er ønsket 

om med etableringen af et permanent datavarehus eller en lignende løsning 

at understøtte en bedre socialindsats gennem et styrket datagrundlag for at 

styre og prioritere de sociale indsatser. Det vil sige, at datavarehuset til ana-

lyseformål skal bibringe MBLIS et styrket datagrundlag om, hvem der modta-

ger hvilke indsatser hvor, hvornår, til hvilken omkostning og med hvilket re-

sultat. Gennem datavarehuset skal mulighederne for analyse styrkes, herun-

der målgruppeanalyser, forløbsanalyser, effektanalyser, benchmarking, øko-

nomiske analyser mv. 

Dvs. datavarehuset i modsætning til det grundlag der i dag, med flere frag-

menterede og enkeltmålrettede datavarehusløsninger i regi af MBLIS, Dan-

marks Statistik og KL, skal sikre et fælles organisatorisk og teknisk setup, 

hvorfra data på socialområdet samles og tilgængeliggøres til analyseformål.  

I dag er data på socialområdet samlet i en lang række datavarehuse og regi-

stre, og er ikke sammentænkt i en helhedsorienteret vidensstrategi, hvor-

igennem man i MBLIS vil sikre et styrket datagrundlag til at styre og prioritere 

de sociale indsatser. De nuværende muligheder gennem forsker-

/ministerietadgang hos Danmarks Statistik giver muligheder for ad-hoc at 

kunne sammenkøre data, men giver ikke et bedre, mere sammenhængende 

og aktuelt datagrundlag.  

Man kan overordnet skelne mellem fire typer fokus og afledte ambitionsni-

veauer for anvendelse af et datavarehus gående fra brug til produktionsstøtte 

på den ene side til generel statistik og oplysning på den anden side. Neden-

for er vist karakteristika i forhold til de fire typer. 

På baggrund af det foreløbige forretningsgrundlag55 er det Deloittes vurde-

ring, at datavarehusets fokus er på analyse og politikudvikling (type 3) og 

sekundært på statistik og oplysning (type 4). 

                                                      

55 Foreløbigt forretningsgrundlag for et datavarehus eller lignende løsning på det sociale område; 
Ankestyrelsen; 24. februar 2014. 
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Tabel 120: Fire typer af fokus og ambitionsniveauer 

Fokus 
Type 1 

Produktions- 
støtte 

Type 2 
Ledelses- 

information 

Type 3 
Analyse  

og politik-
udvikling 

Type 4 
Statistik  

og oplysning 

A
m

b
it

io
n

s
n

iv
e
a
u

e
r 

Analysefokus Individ Målgruppe Landsplan 

Bearbejdning af 
data 

Ingen 
Kvalitetssikring og opregning  

til landsplan 
Samkøring af registre 

Aktualitet Realtid/dagligt 
Ugentligt og 
månedligt 

Kvartalsvist Årligt 

Rapportering 
Datapunkter på 
individniveau 

KPI’er og  
drill-down til en-

keltposter  
og individer 

Fokuserede  
analyser på indi-

viddata 

Samfunds-
oplysninger på 

aggregeret niveau 

Formål Administrativt formål Statistisk formål 

Følgende hovedkrav er, med afsæt i ovennævnte fokus, defineret for datava-

rehuset: 

 Datavarehuset skal initelt samle mikrodata (individdata), der indgår som 
kildedata i dokumentationsprojekterne i regi af Danmarks Statistik og An-
bringelsesstatistikken, Misbrugsdatabasen og Førtidspensionsstatistik i 
regi af MBLIS. 

 Over tid forventes det, at mængden af mikrodata på individniveau samt 
aggregerede udgiftsdata, der indsamles fra sektoren, øges i takt med, at 
kommunernes registreringer øges, ligesom aktualiteten af data i datava-
rehuset ønskes styrket, herunder frekvens for opdatering af kvalitetssikre-
de data fra oftest årlig til månedlig eller kvartalsvis. Relevante datakilder 
er angivet i afsnit 5.2.2. 

 Datavarehuset skal i forhold til vurdering af resultat/effekt kobles med data 
fra datavarehuse/registre på andre områder, herunder data fra uddannel-
ses-, beskæftigelses-, justits- og sundhedsområdet. 

 Der skal foretages en validering og kvalitetssikring af data, inden de ende-
ligt indgår i datavarehuset til analyseformål. 

 Datavarehuset skal kunne tilgås daglig af udvalgte medarbejdere fra 
MBLIS’ koncern, forskere og eventuelt også fra kommunerne. 

 Der er perioder, hvor krav til tilgængelighed af datavarehuset er såkaldt 
24/7, og, hvor der skal kunne kobles med data, som ikke findes i datava-
rehuset i løbet af få timer. Dette kan for eksempel være nødvendigt i for-
bindelse med forhandlinger. Uden for disse perioder kan der ligeledes væ-
re et generelt behov for i løbet af eksempelvis en hverdag at koble med 
data, som ikke findes i datavarehuset. 
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 Datavarehuset skal være fleksibelt i forhold til øget og ændret behov, 
herunder løbende udvidelse i forhold til flere data og nye typer af analy-
ser. 

5.2.1. Projektforudsætninger 

Ovenstående krav er omsat til følgende forudsætninger, der er anvendt i 

udarbejdelsen af projektestimater og overordnede implementeringsplaner. 

 Datavarehusets aktualitet er baseret på en kvartalsvis opdatering (hvor 
muligt/relevant). 

 Datavarehuset/analysemiljøet skal tilgås af op til 50 brugere, til hvilke der 
skal anskaffes SAS-licenser. Der er en forventet fordeling med cirka 10 
tunge analysebrugere, der udarbejder komplekse analyser, og resten af 
brugerne anvender primært tilrettelagte data. 

 Datavarehuset opbygges på grundlag af datakilder på det sociale områ-
de og tilgrænsende områder, jf. afsnit 5.2.2. 

 Der opbygges 10 emneorienterede analyseområder forstået som data fra 
datavarehuset på detailniveau, der er sammenstillet og organiseret til 
brug for analyse.56 

Datavarehuset bygges op i et antal iterationer, det vil sige trin i implemente-

ringen, der også afspejler udviklingen i omfanget af datamarter. Der er forud-

sat fire iterationer. Første iteration er vurderet at tage cirka 30 procent længe-

re tid end de efterfølgende iterationer. Iterationerne er udtryk for analyseom-

råder, som skal understøttes af datavarehuset. Overvejelser omkring tilrette-

læggelse af iterationer er nærmere beskrevet i afsnit 5.7. 

Der knytter sig til både løsningsmodel 1 og løsningsmodel 2 en yderligere 

omkostning til dataharmonisering med henblik på at opnå en øget standardi-

sering af registreringsgrundlaget. Dette er en omkostning, som er uafhængig 

af de to løsningsmodeller.  Omkostningerne til dataharmonisering er ikke 

medtaget i estimaterne. 

5.2.2. Kilder til indhold 

Det indholdsmæssige omfang af datavarehuset vil omfatte data fra alle de 

centrale socialfaglige sagsbehandlingssystemer samt data fra de kommunale 

økonomi- og personalesystemer samt andre registre og datavarehuse på 

tilgrænsende områder, herunder beskæftigelse, uddannelse, justits og sund-

hed. 

Som led i kortlægningen af data (delanalyse 1) har Deloitte identificeret ne-

denstående 31 systemer og register på socialområdet, som dækkende for de 

                                                      

56 I løsningsarkitekturtegninger identificeret som datamarter. I forhold til nuværende registre fra 
Danmarks Statistik vil der ofte være tale om en sammenstilling af data fra flere registre. Antallet 
er bedste bud, indtil den forventede anvendelse af MBLIS’ datavarehusløsning er beskrevet 
nærmere. 
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data der er på området set i forhold til formålet. Der henvises til delanalyse 1 i 

forhold til en beskrivelse af datas dækningsgrad og parathed. 

Tabel 121: Systemer og registre på socialområdet 

System Type Primært område 

DUBU Fagsystem Social – Børn 

KDM EKJ Fagsystem Social – Udsatte voksne 

KMD Boliganvisning Fagsystem Social – Udsatte voksne 

KMD Care Fagsystem Social – Ældre 

KMD Social Pension Fagsystem Social – Udsatte voksne 

CSC Omsorg Fagsystem Social – Ældre 

CSC Social Fagsystem Social – Udsatte voksne 

CSC Sundhed Fagsystem Social – Ældre 

Avaleo Omsorg Fagsystem Social – Ældre 

Avaleo Sundhed Fagsystem 
Social – Udsatte voks-
ne/ældre 

Avaleo Social Fagsystem Social – Udsatte børn/voksne 

InCorp Portal Fagsystem Social – Udsatte voksne 

AS2007 Afregningssystem Social 

KMD Børn og Voksne Afregningssystem Social 

KMD OPUS  Økonomisystem Økonomi og løn 

Prisme Økonomisystem Økonomi og løn 

ØS Indsigt Økonomisystem Økonomi og løn 

Silkeborg Løn Lønsystem Økonomi og løn 

KMD KLP Lønsystem Økonomi og løn 

Opus Løn og Personale Lønsystem Økonomi og løn 

Anbringelsesstatistikken Register Social – Børn 

Handicapbilstatistikken Register Social – Handicappede 

Førtidspensionsstatistikken Register Social – Udsatte voksne 

Boformstatistikken Register Social – Udsatte voksne 

Statistik om frivilligt socialt arbejde Register/økonomi Social 

Ofre for menneskehandel Register Social – Udsatte voksne 

Børnehusregistret Register Social – Børn 

Stofmisbrugsdatabasen Register Social – Udsatte voksne 

Tilbudsportalen Register/stamdata Social 

De Nationale Dokumentationsprojekter – 
Udsatte børn og unge 

Register 
Social – Udsatte børn og 
unge 

De Nationale Dokumentationsprojekter – 
Handicappede 

Register Social – Handicappede 

De Nationale Dokumentationsprojekter – 
Ældre 

Register Social – Ældre 
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I tilknytning til ovenstående er der i delanalyse 1 kortlagt nedenstående data-

varehuse/registre på tilgrænsende områder. Denne liste er ikke udtømmen-

de, men repræsenterer de mest centrale datavarehuse/registre i forhold til at 

samkøre data med henblik på særligt vurdering af resultat/effekt på sociale 

indsatser. 

Tabel 122: Datavarehuse og registre på tilgrænsende områder 

Register/datavarehus Type Område Dataejer 

CPR 
Register/stamdata 

Generelt ØIM-CPR/DST 

DREAM 
Register 

Beskæftigelse STAR/DST 

Det Nationale  
Alkoholbehandlingsregister Register 

Sundhed SSI 

Landspatientregisteret 
Register 

Sundhed SSI/DST 

Lægemiddelstatistikregisteret 
Register 

Sundhed SSI 

Sygesikringsregistret 
Register 

Sundhed SSI/DST 

Genoptræningsregistret 
Register 

Sundhed SSI 

DWH-S 
Datavarehus 

Uddannelse UNI-C 

De Kommunale Nøgletal 
Register 

Økonomi ØIM 

Kriminalstatistikregistret Register Justits DST 

Boligforhold Register Bolig DST 

eIndkomst Register Indkomst Skat/DST 

De Kommunale Nøgletal Datavarehus Økonomi ØIM 

Ovenstående liste over systemer, registre og datavarehuse er anvendt som 

grundlag for udarbejdelse af økonomioverslag på løsningsmodeller. For så 

vidt angår løsningsmodel 2 hos Danmarks Statistik indgår endvidere en ræk-

ke yderligere registre, der ligeledes er relevante til analyseformål. Disse regi-

stre omfatter blandt andet (dvs. listen er ikke udtømmende): 
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Tabel 123: Yderligere registre på tilgrænsende områder 

Register/datavarehus Område Dataejer 

Befolkningsdata Generelt DST 

Elevregistret Uddannelse DST 

Pensionsstatistikregister Forsørgelse DST 

Kriminalstatistik Justits DST 

Boligforhold mv. Bolig DST 

Arbejdsstyrkestatistik Beskæftigelse DST 

Offentligt forsørgede Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Kontanthjælp Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Sociale pensioner Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Sygedagpenge Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Indkomster  Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Familieindkomster Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Lønstatistikken Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Boligsikring Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Børnetilskud Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Boligydelse Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Børnefamilieydelser Indkomster, overførsler og ydelser DST 

Særlige forhold omkring anvendelse af data fra Danmarks 
Statistik 

En stor del af de data, der er relevante at koble med de sociale data, ligger 

hos Danmarks Statistik. Danmarks Statistik betinger sig, at hvis deres data 

skal anvendes, må det ikke ske med et administrativt formål. 57 

Kobling med Danmarks Statistiks data kan ifølge Danmarks Statistik kun 

foregå i en såkaldt afidentificeret58 form og ved, at MBLIS giver det datasæt, 

de ønsker koblet med Danmarks Statistiks data, til Danmark Statistik, der 

foretager sammenkoblingen i Danmarks Statistiks it-miljø. Danmarks Statistik 

vil ikke udlevere cpr-baserede data til it-miljøer udenfor Danmarks Statistik. I 

                                                      

57 Data, der indsamles af Danmarks Statistik i forbindelse med dokumentationsprojekterne på 
socialområdet, indsamles med hjemmel i retssikkerhedsloven, men i det øjeblik, data tilgår 
Danmarks Statistik, gælder Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik 

http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dataadgang.aspx.) og lov om Danmarks Stati-
stisk.  
58 Ved afidentificering erstattes cpr-numre med Danmarks Statistiks løbenummer, så der ikke er 
mulighed for direkte identifikation af enkeltpersoner. Endvidere må datasæt ikke indeholde per-
sonnavne i klar tekst. Der henvises til Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.  
Oplysninger om kommuner og om institutioner/tilbud afidentificeres ikke. Dette er dog på betin-
gelse af, at dette ikke henfører direkte til meget små enheder, som for eksempel dagplejemødre. 

http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dataadgang.aspx


 

 

206 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

forbindelse med analyser udført hos Danmarks Statistik kan der derimod 

udleveres aggregerede data59. 

Endvidere anvender Danmarks Statistik i forhold til deres publicering af data 

nogle, af dem udviklet, særlige algoritmer med henblik på opregning til 

landsplan mv, hvor kommunernes indberetninger er mangelfulde. Danmarks 

Statistiks anvendelse af algoritmer betyder, at MBLIS for at undgå differencer 

mellem egne tal og Danmarks Statistiks tal skal anvende de samme bereg-

ningsalgoritmer. Danmarks Statistik beskriver deres beregningsalgoritmer 

detaljeret og står til rådighed i forhold til dialog om fortolkning af disse algo-

ritmer. 

Danmarks Statistik udleverer ikke som udgangspunkt deres programmering 

af disse algoritmer i eksempelvis SAS, hvorfor MBLIS selv skal varetage 

programmering heraf. Dette gælder, uanset om det er løsningsmodel 1 eller 

løsningsmodel 2. I forhold til løsningsmodel 2 vil algoritmer, der udvikles som 

led i samarbejdet, dog kunne deles.  

  

                                                      

59 Aggregerede data er sumdata for eksempelvis kommuner. Danmarks Statistiks statistikbank 
(www.statistikbanken.dk) er et eksempel på præsentation af aggregerede data. 

http://www.statistikbanken.dk/
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5.3. Løsningsmodel 1 – Nyt 
datavarehus i regi af MBLIS 

Løsningsmodel 1 omfatter etablering af et nyt datavarehus 
fra bunden i regi af MBLIS med udnyttelse af de eksisteren-
de dataudtræk, der i forvejen går til Danmarks Statistik. Det-
te gælder data på det sociale område. 

Der er en begrænsning i denne løsningsmodel, da relaterede data (befolk-

ningsdata, uddannelsesdata m.m.) ikke kan leveres fra Danmarks Statistik 

jævnfør den begrænsning, der er beskrevet i afsnit 5.2.2. Hvis løsningsmodel 

1 skal realiseres og opfylde hovedkravet om, at data på det sociale område 

skal kunne kobles til andre relevante data, ligger der en betydelig opgave i at 

fremskaffe disse data, og nogle af dem, eksempelvis kriminalitetsstatistikker, 

vil det for nuværende ikke være muligt at fremskaffe med mindre der skal 

etableres udtræk af rigspolitiets sagsbehandlingssystemer. Løsningsmodel-

len understøtter dog, at der kan ske en samkøring med data fra eksempelvis 

beskæftigelsesområdet (DREAM), sundhed (LPR) og de individbaserede 

data som forefindes i Undervisningsministeriet. Det vil således med løs-

ningsmodel 1 fortsat være nødvendigt i forbindelse med MBLIS’ analyser at 

anvende det eksisterende analysemiljø hos Danmarks Statistik på tilsvarende 

vis, som det sker i dag via forskerordningen, hvis der ønskes en samkøring af 

datasæt fra MBLIS med datasæt fra Danmarks Statistik. 

Løsningen bygger på, at de eksisterende dataudtræk, der er bygget til doku-

mentationsprojekterne, hvor det er muligt, genbruges og udvides. Således,  

at det sikres, at kilden til datagrundlaget for datavarehuset er i overensstem-

melse med datagrundlaget hos Danmarks Statistik og FLIS, og der sikres 

synergier i forhold til de eksisterede modeller til dataudtræk i kommunerne. 

Der må dog forventes en udgift i kommunerne til tilpasning af dataudtræk, 

når mængden af data som ønskes dokumenteret i datavarehuset øges.  

5.3.1. Den it-mæssige opbygning af 
datavarehuset  

Løsningsmodellen er designet med henblik på at understøtte de mål og del-

mål, der er beskrevet i afsnit 5.2, om anvendelse til analyse og politikudvik-

ling samt med udgangspunkt i følgende principper, der er baseret på bedste 

praksis for opbygning af en datavarehusløsning: 

 Data skal opsamles og lagres på laveste detailniveau. 

 Der etableres en lagdelt arkitektur, hvor dataopsamling og datapræsenta-
tionslagene adskilles. 

 Der opbygges et operationelt niveau, der kun er tilgængeligt for få brugere 
med kompetence i forhold til analyseværktøjer og med fornøden forståel-
se af data. 
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 Der opbygges et emneopdelt analyselag (datamarter) til faste analyser og 
med adgang til, at flere brugere kan tilgå data og kombinere de behandle-
de data, der stilles til rådighed i brugergrænsefladen. 

 Det gøres muligt at kombinere data fra datavarehuset med ad hoc-data 
(løbende driftsopgave i MBLIS). 

Den foreslåede løsningsarkitektur er illustreret i nedenstående tegning, der 

omfatter det grundlæggende datavarehus (markeret med blå figurer) og er 

suppleret med ikke-strukturerede data (grønne) samt potentielle muligheder 

for at udvide analyseområdet. 

Figur 62: Løsningsarkitektur 

 

De tre hovedelementer i løsningen vedrørende dataindsamling, datalager 

samt analyse og rapportering er nærmere beskrevet i det følgende. 

Ad 1. Dataindsamling 

Løsningsarkitekturen vedrørende dataindsamlingen indeholder de snitflader, 

hvor datavarehuset modtager sit input, og den indledende databehandling. 

En væsentlig del af den indledende databehandling vedrører kontrol af data, 

hvor for eksempel afvigelser fra aftalte leveranceformater på data identifice-

res og håndteres. 
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Figur 6364: Løsningsarkitektur – Dataindsamling 

 

Nedenfor gennemgås funktionaliteten indeholdt i dataindsamlingen. 

Tabel 124: Funktionalitet – Dataindsamling 

Funktionalitet Beskrivelse 

Input fra Danmarks Stati-
stik, FLIS 

Genbrug af eksisterende dataleverancer til Danmarks Statistik 
og eksisterende dataleverancer til FLIS.  

Som hovedregel vil dataleverancerne foregå system-til-system. 
Der kan findes eksempler, hvor Danmarks Statistik modtager 
data via et manuelt interface eller på andre måder, fx regneark. 

Input fra andre kilder Data fra datakilder, der ikke leveres til Danmarks Statistik eller 
FLIS. 

Dataleverancerne kan være system-til-system, eller der kan 
være tale om manuelt opsamlede data. 

Der foregår aktuelt opsamling direkte til Anbringelsesstatistik-
ken og Boformstatistikken ved hjælp af indtastning (SAS Sur-
vey) og leverancer fra eksterne (indsendelse via sikker mail). I 
en fremtidig datavarehusløsning forventes det, at disse data vil 
skulle indsamles og gøres tilgængelige. 

Udover data på det sociale område, der er kortlagt i delanalyse 
1, findes der en række yderligere data, der skal indgå ved 
opbygning af et datavarehus på det sociale område. Det er for 
eksempel befolkningsdata, sundhedsdata, beskæftigelsesdata 
og uddannelsesdata. 

Disse data findes hos Danmarks Statistik, hvor de imidlertid 
ikke vil være tilgængelige som kilde til MBLIS’ eget datavare-
hus. Der vil derfor være behov for at etablere dataleverancer 
på dette område fra andre myndigheder. 
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Funktionalitet Beskrivelse 

Dataopsamling Straks ved modtagelse af data fra kilderne opsamles og lagres 
disse. I dataopsamlingen valideres data teknisk. En teknisk 
validering vil blandt andet omfatte, hvorvidt de aftalte formater 
er overholdt, om der er den naturlige sekvens i datamodtagel-
sen, og om datamængden ligger indenfor det sandsynlige 
interval. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der reageres, typisk 
ved kontakt til dataleverandøren. Dette er en del af den opera-
tionelle datagovernance. 

Modtagne data lagres (i en aftalt periode) og behandles efter 
en vedtagen livscyklus for data. På dette trin afspejler lagringen 
den form, som data er modtaget i fra kildesystemet, og der er 
ikke sket bearbejdning af data. 

Dataopsamlingen fungerer som opsamling af historik på data. 

Dataforberedelse Når data er lagret, bearbejdes de, så de kan indgå i datavare-
huset på operationelt niveau. Dette er i datavarehustermer den 
centrale ETL-proces (ETL: extract, transform, load), hvor data 
integreres. Ofte suppleres med databehandling, for eksempel 
skabes beregnede data, hvor eksisterende data beriges på 
grundlag af foruddefinerede regler. 

Omfanget af nødvendig dataforberedelse kan variere meget 
afhængigt af registreringspraksis og datakvalitet. 

Databehandlingen dokumenteres ved hjælp af kontrolpunkter, 
hvor det kontrolleres, om der er data, der ikke kan integreres. 
Desuden bør der være kontroloptællinger indbygget i proces-
sen. Dette er en del af den operationelle datagovernance. 

Kvalitetstjek og formatering På dette niveau foretages der logiske kvalitetstjek, hvor integri-
tet, sammenhæng og fuldstændighed i data valideres. 

Resultaterne af kontroloptællinger og kontrolpunkter fra data-
forberedelsen behandles og vurderes. 

En kommende datavarehusorganisation skal varetage de ovenfor nævnte 

opgaver i den løbende drift. Eksempler på situationer, der skal håndteres, vil 

være manglende/forkerte leverancer fra kilder, oprydning og genfremsendel-

se af fejlbehæftede leverancer, databaseadministration, sent ankomne data, 

identifikation af ændringer i data og opfølgning på kontroller af den grund-

læggende operationelle datagovernance. 

Samarbejdet med ejerne af kildesystemer styres ved, at der etableres formel-

le dataleveranceaftaler med alle kilder, hvor der aftales format, frekvens og 

ændringshåndtering. Der skal tages højde for, at der vil være løbende æn-

dringer i kilderne, herunder hvor MBLIS skal tage stilling til, om dataleveran-

cen ønskes udvidet, hvis der ændres i registreringspraksis. 

Hvis der skal etableres grundlag for manuelle datainput, skal der etableres et 

standardinterface til håndtering af manuelle input, da disse skal være skaler-

bare, så de kan stilles til rådighed for alle kommuner eller andre dataleveran-

dører. Da der ikke er identificeret datakilder, hvor dette er nødvendigt, er der 

ikke estimeret et interface til manuelle datainput i estimatet for løsningsmodel 

1. 
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Ad 2. Datalager 

Datalageret omfatter både datavarehuset og grundlaget for et brugervenligt 

præsentations- og analyselag. Uddannede brugere med godt kendskab til 

data og med uddannelse i værktøjer til fri analyse har mulighed for at tilgå 

datavarehuset og kombinere data frit. Uddannede brugere kan sidde centralt 

i ministeriet og styrelser og eventuelt i kommunerne. Ad hoc-brugere vil få 

adgang til præsentations- og analyselaget, hvor der vil være adgang til at 

vende og selektere i foruddefinerede kombinationsmuligheder. 

Figur 65: Løsningsarkitektur – Datalager 

 

Nedenfor gennemgås funktionaliteten indeholdt i datalageret. 

Tabel 125: Funktionalitet – Datalager 

Funktionalitet Beskrivelse 

Masterdata Elementet masterdata repræsenterer faste data, for eksempel 
hierarkier og strukturer, der indgår i opbygningen af datavare-
huset. 

Masterdata skal vedligeholdes af MBLIS’ datavarehusorganisa-
tion. 

Datavarehus Datavarehuset vil gradvis blive bygget op til at indeholde en 
stor del af de indsamlede data, der er lagret ved dataopsamling 
og databehandlingen. Etableringen af datavarehuset vil foregå i 
et antal gennemløb, hvor datavarehuset gradvis udbygges med 
flere og flere data på grundlag af historikken opsamlet i de 
foregående niveauer, dataopsamling og databehandling. 

Datavarehuset struktureres på grundlag af den overordnede 
begrebsmodel for det sociale område. Datavarehuset indehol-
der data på laveste detailniveau, så der er størst mulig fleksibi-
litet i forhold til fremtidige analyser. 

Data i datavarehuset kan tilgås med analyseværktøjer som for 
eksempel SAS. Det anbefales, at datavarehuset lagres med et 
værktøj, der sikrer, at MBLIS ikke teknisk bindes til en bestemt 
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Funktionalitet Beskrivelse 

leverandør. 

Datamarter Der opbygges et antal datamarter tilrettet specifikke analyse-
formål. Datamarterne vil være emneorienterede analyseområ-
der med udgangspunkt i identificerede behov. 

Ikke-relationel lagring Kan være relevant i et fremtidigt scenarie, hvor datavarehuset 
udvides til at indeholde ustrukturerede data. Data vil blive gjort 
tilgængelige i en anden type database end den, der bruges til 
det strukturerede datavarehus. 

Datalageret udvikles løbende drevet af analysebehov på det sociale område.  

Ad 3. Analyse og rapportering 

Analyse og rapportering er udstillingen af data til brugerne og vil løbende 

blive udviklet med nye analysemuligheder. For at understøtte brugen af data 

skal præsentationslaget suppleres med løbende formidling og uddannelse af 

brugerne for at sikre, at brugerne får det bedst mulige udbytte af data. 

Figur 66: Løsningsarkitektur – Analyse og rapportering 

 

Nedenfor gennemgås funktionaliteten indeholdt i analyse og rapportering. 
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Tabel 126: Funktionalitet – Analyse af rapportering 

Funktionalitet Beskrivelse 

Løbende rapportering Løbende dataleverancer på summeret niveau, typisk med 
mulighed for brugeren for at få data yderligere detaljeret efter 
nogle foruddefinerede grupperinger (dimensioner). 

Den løbende rapportering opdateres automatisk efter forudde-
finerede intervaller og gøres oftest tilgængelig for en større 
gruppe brugere. Den centrale datavarehusorganisation er 
ansvarlig for at foretage løbende kvalitetssikring og overvåg-
ning af opdateringen. 

Indikatorer og oversigter Monitorering af nøgletal og trends på MBLIS’ ansvarsområde, 
på landsplan. 

Indikatorer og oversigter supplerer den løbende rapportering. 

Datamining og analyse Emnet datamining og analyse indeholder mulighederne for fri 
analyse på tværs af datavarehuset. Analysemuligheden er 
inkluderet i løsningsmodel 1. 

Datamining kan være en mulighed, der på sigt tages i anven-
delse i datavarehuset for det sociale område. Datamining er en 
særlig analyseform, der anvender avanceret statistik til at 
identificere mønstre i data og opstille og verificere hypoteser. 

Datamining og analyse kan dække over en række forskellige 
specialiserede værktøjer. Dette kan for eksempel være SAS 
eller open source-værktøjet R. 

Datavisualisering Datavisualisering er en ny udvikling indenfor datapræsentation. 
Datavisualisering bruges først og fremmest i forbindelse med 
ustrukturerede data og begrebet big data. 

Datapræsentation og 
forespørgselsadgang 

Analyse og rapportering har behov for nogle tværgående kom-
ponenter. Dette omfatter metadata, det vil sige data om data. 
Metadata vil både være driftsmæssige oplysninger, for eksem-
pel hvornår data er opdateret, og om der er observeret kvali-
tetsissues, opdateringsfrekvenser og tekniske beskrivelser af 
data. En vigtig del er en brugerrettet dokumentation, der skal 
formidle forståelsen af de indsamlede og beregnede data og 
sammenhængene mellem data. 

Der vil være behov for sikring af adgangskontrol til data specielt 
sikring af, hvem der har adgang til data på laveste detailniveau. 

I det omfang, der er adgang til analyse og forespørgsel på 
laveste detailniveau, skal behovet for logning fastlægges. 

Opbygningen af et datavarehus og datamarter er baseret på modne teknolo-

gier, mens datavisualisering og håndtering af ustrukturerede data er et nyere 

teknologisk område og derfor under hurtig udvikling. Avanceret statistisk 

analyse i form af datamining er derimod et modent område, men for at få 

udbytte af datamining kræves tværgående data og dyb statistisk kompeten-

ce, relativ høj dataparathed samt god forståelse af data. For at få størst mu-

ligt udbytte og for at reducere risikoen i udviklingen af datavarehuset og da-

tapræsentationen foreslås det, at der under analyse og rapportering i de før-

ste udviklingsforløb fokuseres på præsentation af strukturerede data. Det 

foreslås tilsvarende at udskyde vurdering og eventuel ibrugtagning af data-

miningværktøjer, til datavarehuset er i drift, og analyseorganisationen er kon-

solideret. 



 

 

214 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

5.3.2. Proces og tidsplan for etablering 

For at realisere løsningsmodellen med etablering af et nyt datavarehus i eget 

regi af MBLIS er der nedenfor opstillet en indikativ implementeringsplan på 

hovedaktiviteter. 

Figur 67: Implementeringsplan for egen datavarehusløsning 

 

Deloitte anbefaler, at implementeringen tilrettelægges trinvis i fire delimple-

menteringer, hvor der efter hver delimplementering vil blive stillet data til rå-

dighed for analyse og rapportering. For hver delimplementering er der identi-

ficeret en række opgaver, der leder til en række delleverancer. Ovenstående 

plan omfatter alene første delimplementering. Overvejelser omkring tilrette-

læggelse af iterationer er nærmere beskrevet i afsnit 5.7. 

Implementering af et nyt datavarehus vil kræve, at der afsættes medarbejde-

re med god domæneforståelse af til at deltage i projektet i tæt samarbejde 

med leverandøren af den tekniske løsning. Parallelt med etableringen af den 

tekniske løsning skal der således etableres en datavarehusorganisation i 

MBLIS. Denne organisation skal understøtte de løbende udviklingsprojekter 

og den kommende drift af datavarehuset og varetage den løbende data-

governance. 

I det følgende er opgaverne, der relaterer til forberedelse og gennemførelse 

af en første delimplementering i et datavarehusprojekt samt etablering af 

organisationen, beskrevet. 

Fase 1: Projektinitiering og forberedelse af udbud 

I den første fase udarbejdes en overordnet begrebsmodel, der i princippet 

dækker hele det sociale område på højt niveau. Begrebsmodellen identifice-

rer og beskriver i nærmere detalje, hvorledes data indenfor det sociale områ-

de og de relaterede områder struktureres i datavarehuset. Begrebsmodellen 
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opbygges med afsæt i en analysemæssig tematisering af det sociale områ-

de. 

Hver delimplementering vil udbygge og detaljere begrebsmodellen. Det er 

dog væsentligt, at den første overordnede model tager udgangspunkt i de 

kendte dokumentationsområder og dækker disse. 

Der fastlægges rammebetingelser, der vil være gældende for første og efter-

følgende delimplementeringer. Rammebetingelserne vedrører blandt andet 

forventning til opdateringsfrekvenser, historik på data og livscyklus på data, 

herunder også hvilke forventninger der er til åbningstid og oppetid og reakti-

onstider ved driftsproblemer. Dette har betydning for både udviklingsdelen, 

vurderingen af forventede datamængder og etableringen af den kommende 

driftsorganisation. 

Da kortlægningen af data i delanalyse 1 indikerer, at der kan være varieren-

de niveauer af datakvalitet, anbefales det, at der allerede på dette tidspunkt 

fastlægges et ambitionsniveau for måling og overvågning af datakvalitet. 

Den kommende permanente organisering til at understøtte MBLIS’ datavare-

hus etableres, og de første rekrutteringer gennemføres som del af projektfor-

beredelsen. Det indebærer, at der skal udarbejdes jobbeskrivelser på områ-

derne projektledelse, teknisk drift og datasteward samt udviklerprofiler for 

både databehandling og rapportering. 

Emnet for første delimplementering udvælges, og projektinitieringen formule-

res. Endvidere gennemføres et værktøjsvalg/udbud for alle dele af løsnings-

arkitekturen, der forventes implementeret i første delimplementering. 

Fase 2: Initial etablering af datavarehuset – første del-
implementering 

Til første delimplementering anbefales det at udvælge et velafgrænset områ-

de. Formålet med at udvælge et afgrænset område er at kunne gennemføre 

et første udviklingsforløb indenfor en acceptabel tidshorisont. Dette vil være 

grundlaget for implementering af de første af de emneorienterede analyse-

områder (datamarter i arkitekturtegningen). 

Det betyder blandt andet, at der fokuseres på at indlæse data, der er nød-

vendige for det udvalgte område, hvilket betyder, at analysegrundlaget til fri 

analyse tværgående på det sociale område ikke vil være fuldstændigt og 

komplet efter første delimplementering. 

Som del af fase 2 skal den tekniske infrastruktur etableres. Den tekniske 

infrastruktur vil være grundlag for efterfølgende faser af udviklingen af data-

varehuset. Etableringen af den tekniske infrastruktur omfatter indkøb og op-

sætning af servere og databaser, inklusive opsætning af sikkerhed og ad-

gangskontrol. Teknisk infrastruktur omfatter endvidere installation af software 
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og opsætning af tekniske snitflader (dataforbindelser) til de relevante kildesy-

stemer. 

Der udarbejdes en kravspecifikation, hvor analysebehovet for området be-

skrives, og hvor der formuleres nogle centrale spørgsmål. Desuden beskri-

ves, hvilke brugergrupper der vil få adgang, og hvilken type værktøj der vil 

blive anvendt. I beskrivelsen af analysebehovet er det væsentligt at fastslå, 

hvilket datagrundlag der forventes, inklusive adgang til relaterede data. I 

beskrivelsen af analysebehovet indgår en specifikation af forventningen til 

historik for data og opdateringsfrekvens af data. I beskrivelsen af datagrund-

laget bør forventninger til datakvalitet og systemunderstøttelse af dette be-

skrives baseret på, at kortlægningen har vist varierende kvalitetsniveauer for 

data. Hvis data og de nødvendige kompetencer er tilgængelige på dette tids-

punkt, kan MBLIS vælge at gennemføre en dataprofilering af det forventede 

datagrundlag.  

Udviklingsopgaven er illustreret med to hovedaktiviteter, etablering af data-

grundlag samt udvikling af det eller de første relevante emneorienterede 

analysegrundlag. I etableringen af datagrundlag vil indgå etablering af de 

første, nødvendige dataloads fra relaterede områder fra eksterne parter eller 

vendt i døren hos Danmarks Statistik. 

Den forventede varighed af første delimplementering er 12-15 måneder for et 

enkelt afgrænset område. 

I udviklingsopgaven indgår en eller flere dataprofileringer af det forventede 

grundlag for datavarehuset. Den første dataprofilering bør ligge så tidligt som 

muligt i projektet for at identificere kvalitetsissues, som kan være blokerende 

for den ønskede analyse og således vil kræve, at der planlægges og gen-

nemføres tiltag målrettede at styrke datakvaliteten i registreringerne.  

Dataprofileringen bør gentages i forbindelse med at databehandlingen (trans-

formering af data) defineres, og efterfølgende også som en del af testfasen. 

Dataprofileringen kan give input til hvilke kvalitetskontroller der skal defineres 

som en del af den løbende, operationelle datagovernance.   

Dataprofilering kan opdeles på nogle kategorier: 

 Fuldstændighed, eksempelvis om der er udfyldt det forventede data. 

 Korrekte, eksempelvis om data har det korrekte format, datatype og lig-
nende.   

 Validitet, om data har det forventede værdisæt, eksempelvis valide post-
numre 

 Øvrige. Eksempelvis logiske sammenhænge, som at en ekstern ydelse 
har en leverandør.  

Specielt den sidste kategori vil blive raffineret under udviklingen af datavare-
huset, da det vil være grundlag for databehandling og databerigelse.   
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5.4. Løsningsmodel 2 – Etablering af 
miljø hos Danmarks Statistik 

Løsningsmodel 2 omfatter etablering af et datavarehus i 
regi af Danmarks Statistik med udnyttelse af udvalgte eksi-
sterende data, der i dag er tilgængelige i Danmarks Stati-
stik. Dette gælder blandt andet de data, der indsamles som 
led i Danmarks Statistiks varetagelse af opgaven for MBLIS 
med dokumentationsprojekterne.  

Beskrivelsen i det følgende af en løsningsmodel, der omfatter etablering af et 

datavarehusmiljø hos Danmarks Statistik, er udarbejdet i dialog med Dan-

marks Statistik, i hvilken de tidligere beskrevne mål og delmål er lagt til grund 

om etablering af en løsning til understøttelse af analyse, herunder politikud-

vikling. 

Nedenstående konceptuelle løsningsarkitektur er udarbejdet af Deloitte som 

grundlag for kvalificeringen af løsningsmodellen. Arkitekturen er grundlæg-

gende den samme som i løsningsmodel 1, dog med undtagelse af at løs-

ningsmodel 1 ikke rummer muligheden for data fra Danmarks Statistik, med 

mindre dette sker ad-hoc og separat fra datavarehuset via Danmarks Stati-

stiks forsker-/ministerieadgang. 

Figur 68: Konceptuel løsning 

 

Etablering af et miljø hos Danmarks Statistik er en forudsætning for, at der 

kan foretages samkøring med andre registre hos Danmarks Statistik, herun-

der som tidligere nævnt blandt andet elevregistret, befolkningsdata og krimi-

nalregistret, med mindre dette sker ad-hoc og separat fra datavarehuset via 
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Danmarks Statistiks forsker-/ministerieordning i løsningsmodel 1. I modsæt-

ning til Danmarks Statistiks forskerordning og ordning til ministeriel afgang 

adskiller løsningsmodel 2 sig ved, at der her er tale om et fast datavarehus, 

som tilhører MBLIS, og hvor data ligger permanent og kan anvendes perma-

nent. 

Til en løsning hos Danmarks Statistik er der nogle særlige krav, der knytter 

sig til loven om Danmarks Statistik. Udgangspunktet er ifølge Danmarks Sta-

tistik, at data i datavarehuset alene kan anvendes til statistiske formål, og at 

data på individniveau ikke kan videregives. Det betyder i praksis, at data af-

identificeres60, før de lagres i datavarehuset, at der foretages en kontrol og 

logning via et sikkerhedssystem af alle analysekørsler, og at der foretages 

stikprøvekontroller af, at det ikke er muligt via de gennemførte analyser at 

identificere enkeltpersoner. Endvidere ønsker Danmarks Statistik ikke at 

udlevere de datasæt, der er blevet valideret/kvalitetssikret. I forbindelse med 

analyser udført hos Danmarks Statistik kan der derimod udleveres aggrege-

rede data61, således at MBLIS eller kommunerne eksempelvis kan udtrække 

tabeller og anden statistik, så længe disse ikke umiddelbart kan henføres til 

enkeltpersoner. 

Hvis MBLIS ønsker at gennemføre en survey med udgangspunkt i en stik-

prøve af personer, der er udsøgt i datavarehuset i regi af Danmarks Statistik, 

skal denne udsøgte stikprøve tillægges en kontrolpopulation på minimum 

den samme størrelse. Personerne såvel som eventuelle interviewere må 

endvidere ikke blive informeret om, hvorfor de er udtrukket. Endelig forudsæt-

tes det, at Danmarks Statistik skal være ansvarlige for gennemførelsen af 

surveyen, og den skal gennemføres i deres navn, ligesom data ikke kan vide-

regives til andre.62 

5.4.1. Sammenhæng til andre løsninger 

Løsningen bygger på, at alle data, der indsamles på socialområdet, samles i 

datavarehuset, herunder de fire dokumentationsprojekter, data/registre, der i 

dag ligger i Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og SFI, og data fra Danmarks 

Statistiks registre på tilgrænsende områder. Herunder registre, der omfatter 

baggrundsoplysninger om børn og unge, indkomst, økonomi og løndata, 

overførsler og ydelser, ældre, uddannelse, sundhed og kriminalitet, der kan 

være af relevans. Datavarehuset giver således mulighed for, at MBLIS kan 

sammentænke og koordinere deres eksisterende registre, dataindsamlinger 

                                                      

60 Ved afidentificering erstattes cpr-numre med Danmarks Statistiks løbenummer, så der ikke er 
mulighed for direkte identifikation af enkeltpersoner. Endvidere må datasæt ikke indeholde per-
sonnavne i klar tekst. Der henvises til Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik: 
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dataadgang.aspx. Oplysninger om kommuner og 
om institutioner/tilbud afidentificeres ikke. Dette er dog på betingelse af at dette ikke henfører 
direkte til meget små enheder, som eksempelvis dagplejemødre. 

61 Aggregerede data er sumdata for eksempelvis kommuner. Danmarks Statistiks statistikbank 
(www.statistikbanken.dk) er et eksempel på præsentation af aggregerede data. 

62 Kilde datafortrolighedspolitik i Danmarks statistik. Afsnit 3.4 

http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dataadgang.aspx
http://www.statistikbanken.dk/
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mv., og eventuelt udfase eller konsolidere en række eksisterende datavare-

hus- og rapporteringsløsninger. 

Løsningen muliggør, at MBLIS kan komme med ad hoc-datasæt og med 

baggrund i disse foretage fokuserede analyser. 

5.4.2. Den it-mæssige opbygning af 
datavarehuset 

Danmarks Statistik foreslår, at der etableres en todelt løsning, der omfatter 

henholdsvis et egentligt selvstændigt datavarehus, der skal udgøre MBLIS’ 

analysemiljø, og en såkaldt stat-host-løsning, der skal fungere som statistik-

bank på socialområdet målrettet generelle brugere i ministeriet, kommuner 

og andre interessenter. 

For begge løsninger tilbyder Danmarks Statistik at varetage opgaverne med 

drift af datavarehusmiljøet, dataindsamling, validering og kvalitetssikring samt 

formidling af data til almenheden, og herunder at validering, kvalitetssikring 

og formidling, hvor det er muligt, skal finde sted med en kvartalsvis frekvens 

fremfor i dag med en overvejende årlig frekvens. 

Figur 69: Løsningsarkitektur for datavarehus hos Danmarks Statistik 

 

Datavarehuset vil løbende blive opdateret med relevante data fra Danmarks 

Statistiks grunddatabank, der omfatter mere end 250 registre og 13.000 vari-

able. Herunder er de registre på tilstødende områder, der er listet i afsnit 

5.2.2., og de væsentligste er elevregistret, kriminalstatistikken og generelle 

baggrundsoplysninger. 
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Ad 1. Særkilt datavarehus som MBLIS’ analysemiljø 

Danmarks Statistik foreslår, at der etableres et selvstændigt datavarehus til 

Socialområdet lig det, der er beskrevet under løsningsmodel 1. Datavarehu-

set placeres fysisk hos Danmarks Statistik i deres serverhal og med kopi i 

Danmarks Statistiks nøddriftscenter i tilfælde af systemnedbrud. Endvidere vil 

datavarehuset køre på den allerede eksisterede it-infrastruktur hos Danmarks 

Statistik, herunder netværk, storage og backupmiljøer. 

Danmarks Statistik varetager opgaverne med drift og vedligeholdelse af sy-

stemet baseret på et 24/7-setup (dog kun med vagtordning 24/7 i aftalte peri-

oder) og vil endvidere bistå omkring etablering af datavarehuset, herunder 

opbygning af det tekniske miljø og afklaring af dataindhold. 

For at sikre synergi i forhold til de øvrige datavarehusmiljøer, der driftes i regi 

af Danmarks Statistik, kan datavarehusmiljøet baseres på eksempelvis værk-

tøjet SAS. 

Af hensyn til et eventuelt ønske om at kunne flytte de indsamlede data til et 

andet it-miljø udenfor Danmarks Statistik skal der i tilknytning til datavarehu-

set etableres et arkiv til rådata. De konkrete forhold omkring dette arkiv skal i 

givet fald aftales nærmere mellem Danmarks Statistik og MBLIS. 

Ad 2. Stat-host-løsning 

Med henblik på, at MBLIS kan vise aggregerede data i en statistikbank for en 

bredere brugerkreds som for eksempel kommuner, foreslår Danmarks Stati-

stik, at ministeriets nuværende stat-host-løsning, der leveres af Danmarks 

Statistik, udvides i takt med, at data gøres tilgængelige i det nye datavare-

hus. I den forbindelse tilbyder Danmarks Statistik at oprette yderligere tabel-

ler i denne løsning. Med stat-host-løsningen kan brugerne vise tabeller, figu-

rer og kort og eksportere data til mange formater, eksempelvis regneark. 
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Figur 70: Ankestyrelsens nuværende stat-host-løsning 

 

Ad 3. Datamarter samt værktøjer til analyse og rapportering 

Som for løsningsforslag 1 vil der i tilknytning til datavarehuset blive etableret 

en række såkaldte emneorienteret analyseområder i form af datamarter. 

Disse datamarter letter muligheden for analyser og rapportering uden der 

skal laves forudgående kodning mv.  

Ad hoc-brugere og for den sags skyld også uddannede brugere, vil således 

via brugervenlige værktøjer, få mulighed for at vende og selektere data i for-

uddefinerede kombinationsmuligheder. 

5.4.3. Proces og tidsplan for implementering 

For at realisere løsningsmodellen med etablering af et datavarehus i eget 

regi af Danmarks Statistik er der nedenfor opstillet en indikativ implemente-

ringsplan, på hovedaktiviteter. 

Det udestår at afdække de juridiske rammer for opgaven knyttet til udvikling 

og driften af en datavarehusløsning. Der er ikke i Deloittes tidsmæssige og 

økonomiske estimater lagt til grund, at der skal gennemføres et udbud, men 

at opgaverne overdrages på linje med dokumentationsprojekterne.  
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Figur 71: Tidsplan for etablering af datavarehusløsning hos Danmarks 
Statistik 

 

Danmarks Statistik har leveret input til, hvordan et datavarehus kan opbyg-

ges i deres regi, og denne implementeringsplan bygger delvis på input fra 

Danmarks Statistik. 

Deloitte anbefaler som for løsningsmodel 1, at implementeringen tilrettelæg-

ges trinvis i fire delimplementeringer, hvor der efter hver delimplementering 

vil blive stillet data til rådighed for analyse og rapportering. For hver delim-

plementering er der identificeret en række opgaver, der leder til en række 

delleverancer. Ovenstående plan omfatter alene første delimplementering. 

Som ved løsningsforslag 1 skal der afsættes medarbejdere med god domæ-

neforståelse af til at deltage i projektet i tæt samarbejde med leverandøren af 

den tekniske løsning, ligesom der parallelt med etableringen af den tekniske 

løsning skal etableres en datavarehusorganisation i MBLIS. Denne organisa-

tion skal understøtte de løbende udviklingsprojekter. Organisationen vil i 

modsætning til i løsningsforslag 1 ikke skulle overtage vedligeholdelse og 

videreudvikling. En væsentlig del af den løbende datagovernance i form af 

kvalitetssikring og opfølgning på dataleverandører vil ligeledes blive vareta-

get af Danmarks Statistik. 

Faser og opgaver i relation til forberedelse og gennemførelse af en første 

delimplementering i dette datavarehusprojekt er beskrevet i det følgende. 

Fase 1: Projektinitiering 

I fase 1 udarbejdes en overordnet begrebsmodel, der dækker hele det socia-

le område på højt niveau. Begrebsmodellen identificerer og beskriver entite-

ter indenfor det sociale område og relaterede områder. 

De generelle rammebetingelser og aftalegrundlaget udarbejdes. Rammebe-

tingelserne vedrører blandt andet forventning til opdateringsfrekvenser, histo-
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rik for data og livscyklus for data og herunder også, hvilke forventninger der 

er til åbningstid og oppetid og reaktionstider ved driftsproblemer. 

Som del af aftalegrundlaget kan datakvalitet og opfølgning indgå, herunder 

hvordan et samarbejde mellem MBLIS, Danmarks Statistik og kommu-

ner/dataleverandører kan organiseres. Endvidere aftales der et forløb vedrø-

rende etablering af stat-host-løsning og første iteration af emneområder (da-

tamarter i arkitekturtegningen) samt udvidelse af datafelter på ét af dokumen-

tationsprojekterne, herunder om udviklingen af emneområder skal foregå 

internt hos Danmarks Statistik eller med bistand af en ekstern leverandør. 

Kravspecifikationen til den første iteration af emneområder kan påbegyndes. 

Tidsmæssigt kan denne aktivitet overlappe aktiviteter i fase 2, etablering af 

platform og kopiering af registre samt etablering af stat-host-løsning. 

Fase 2: Initial etablering af datavarehuset 

Som del af fase 2 er etableringen af den tekniske infrastruktur, herunder ind-

køb og opsætning af servere og databaser, inklusive opsætning af sikkerhed 

og adgangskontrol. Teknisk infrastruktur omfatter også installation af soft-

ware. 

Når den tekniske platform er etableret, kan aftalte eksisterende registre kopi-

eres til datavarehuset og dermed gøres tilgængelige for brugerne. Data vil 

være inklusive historik, som den forefindes. Parallelt med dette etableres en 

stat-host-løsning. 

Efter kravspecifikationen af første emneområde er gennemført, placeres 

opgaven internt (hos Danmarks Statistik), eller der involveres en ekstern 

leverandør. 

Udviklingsopgaven er illustreret med to hovedaktiviteter, etablering af data-

grundlag samt udvikling af det eller de første relevante emneorienterede 

analysegrundlag. Udvidelse af datagrundlag og inddragelse af nye kilder 

gennemføres efter Danmarks Statistiks metode og i et udviklingsforløb. Det 

anbefales her at gennemføre udvidelserne i iterationer. Varigheden af iterati-

onerne vil blandt andet afhænge af registreringspraksis og datakvalitet. 
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5.5. Overslag over økonomi og risici 
for de to løsningsmodeller 

I det følgende gennemgås økonomioverslag samt følsom-
hedsanalyse for henholdsvis implementering og drift af de 
to løsningsmodeller. 

Endvidere gennemgås risikoanalysen knyttet til implementeringen af de to 

løsningsmodeller. 

5.5.1. Økonomioverslag 

Estimaterne for implementering og drift af løsningsmodellerne bygger på det 

ambitionsniveau og de forudsætninger, der er skitseret i afsnit 5.2., herunder: 

 Datavarehusets aktualitet er baseret på en kvartalsvis opdatering (hvor 
muligt/relevant). 

 Datavarehuset/analysemiljøet skal tilgås af op til 50 brugere, til hvilke der 
skal anskaffes SAS-licenser eller licenser til en lignende løsning. 

 I både løsningsforslag 1 og 2 stilles der 10 datamarter (emneorienterede 

analyseområder) til rådighed, hvor brugerne har adgang, til at vende og 

selektere i foruddefinerede kombinationsmuligheder, ud fra identificerede 

behov. I løsningsforslag 2 vil der desuden være adgang til aggregerede 

data via Stat-host løsningen, som er beskrevet i foregående afsnit. 

 Datakilder er i henhold til opgørelse i afsnit 5.2.2., og indsamling af data 
varetages af Danmarks Statistik via eksisterende indsamlingsmetoder og 
eksisterende snitflader (gælder særligt for løsningsmodel 2). 

Økonomioverslagene er udarbejdet i et spænd, som afspejler usikkerheden i 

estimaterne på nuværende tidspunkt. I afsnit 5.5.2 er der for de centrale af 

ovenstående estimeringsforudsætninger udarbejdet en følsomhedsanalyse, 

der viser betydningen for økonomioverslagene, hvis forudsætningerne æn-

dres. Eksempelvis, hvis der ikke ønskes etableret 15 datamarter i stedet for 

10. 

Datavarehuset bygges op i fire iterationer. Første iteration er vurderet at tage 

cirka 30 procent længere tid end de efterfølgende iterationer. 

Økonomioverslaget for løsningsmodel 2 er udarbejdet med input fra Dan-

marks Statistik. Som led i en eventuel nærmere dialog om samarbejde om 

implementering skal overslaget konkretiseres og aftales nærmere med Dan-

marks Statistik. Det udestår som tidligere nævnt at afdække de juridiske 

rammer for opgaven knyttet til udvikling og driften af en datavarehusløsning 

hos Danmarks Statistik. Der er ikke i Deloittes tidsmæssige og økonomiske 

estimater lagt til grund, at der skal gennemføres et udbud.  
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Der knytter sig til både løsningsmodel 1 og løsningsmodel 2 en yderligere 

omkostning til dataharmonisering med henblik på at opnå en øget standardi-

sering af registreringsgrundlaget. Dette er en omkostning, som er uafhængig 

af de to løsningsmodeller.  Omkostningerne til dataharmonisering er ikke 

medtaget i estimaterne. 

Implementering 

Deloittes overslag over projektudgifter til implementering af løsningsmodel 1 

er på mellem 50 og 77 mio. kr., og overslaget over projektudgifter til imple-

mentering af løsningsmodel 2 er på mellem 26 og 44 mio. kr. Det vil sige en 

difference på 24-33 mio. kr. 63 

Overslagene vedrører alene MBLIS’ omkostninger. Udgifter i sektoren relate-

ret til øget dataindberetning, udgifter til MBLIS’ eventuelle køb af data eller til 

at ”vende eksisterende dataleverancer i døren” hos Danmarks Statistik er 

ikke omfattet. Det er KL/KOMBIT’s erfaringer, at disse omkostninger kan 

være væsentlig afhængige af mængden af data og datakilderne, herunder 

om det er data der skal frikøbes og om der skal laves nye system-til-system 

snitflader til kommunale systemer. KL angiver til sammenligning, at driftsom-

kosningerne i FLIS er på 11 mio.kr. årligt for data der dækker økonomi, bor-

ger, personale, skole, ældre, voksenhandicap samt delvist børn og unge. 

Udgifterne er nærmere udspecificeret nedenfor, og udgiftsarterne er forklaret 

i bilag 2. 

                                                      

63 Som spændene afspejler, er der en usikkerhed forbundet med overslaget. I forhold til etable-
ring af datagrundlag er der eksempelvis en betydelig usikkerhed og behov for særskilt fokus og 
stærke kompetencer, hvis det skal sikres, at udgifterne holdes indenfor spændet. For løsnings-
forslag 1 er der således usikkerhed på fremskaffelse af data og en betydelig usikkerhed på 
etableringen af ETL’er, det vil sige grundlaget for de emneorienterede analyseområder. Usikker-
heden på overslaget skyldes to forhold: At emneområderne ikke er defineret, og at der er tale om 
en nyetablering af et datavarehus, hvor der ikke er erfaring i organisationen med kravspecifikati-
on og styring af denne iterative udviklingsproces. Usikkerheden på overslaget for løsningsforslag 
2 er påvirket af det samme forhold vedrørende nyetablering af emneorienterede analyseområ-
der. Overslaget er udarbejdet af Deloitte på grundlag af projekterfaringer og med den bemærk-
ning, at datavarehusprojekter forudsætter, at den iterative udvikling er stramt styret.  
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Tabel 127: Implementeringsudgifter  

Udgiftsart 

Løsningsmodel 1  Løsningsmodel 2 

Lav  Høj  Lav  Høj 

Projektforberedelse 3 - 5  2 - 3 

Etablering af datavarehus 7 - 11  5 - 8 

Etablering af datagrundlag 22 - 36  8 - 15 

Organisering og processer 2 - 3  1 - 2 

Projekt- og procesledelse 10 - 11  7 - 10 

Risikobuffer 6 - 10  3 - 6 

Samlet overslag  50 - 77  26 - 44 

Note: Alle beløb er i mio. kr., eksklusive moms. 

Løbende drift og vedligeholdelse 

Udgifterne til den løbende drift hos MBLIS er anslået til at være i størrelses-

ordenen 13-22 mio. kr. for løsningsmodel 1 og i størrelsesordenen 8-13 mio. 

kr. for løsningsmodel 2. dvs. en difference på mellem 5 til 9 mio. kr. årligt. 

Udgifterne er nærmere udspecificeret nedenfor, og udgiftsarterne er forklaret 

i bilag 2. 

Tabel 128: Udgifter til drift og vedligeholdelse 

Udgiftsart 
Løsningsmodel 1  Løsningsmodel 2 

Lav  Høj  Lav  Høj 

Drift og vedligeholdelse af 
it-miljø 

2 - 5  2 - 3 

Vedligeholdelse og kvali-
tetssikring 

5 - 6  4 - 5 

Beredskab i aftalte perio-
der 

- - -  0,3 - 0,5 

Videreudvikling 7 - 11  2 - 4 

Samlet overslag  13 - 22  8 - 13 

Alle beløb er i mio. kr., eksklusive moms 

MBLIS har i dag en række omkostninger knyttede til anvendelse af SAS ana-

lyseværktøjer og drift af registre mv., som potentielt kan samles i datavare-

huset, uanset om det er løsningsmodel 1 eller løsningsmodel 2. Således kan 

nogle af disse omkostninger potentielt reduceres.  

Såfremt løsningsmodel 1 vælges, må der endvidere påtænkes driftsomkost-

ninger til at lave analyser via ministeriemodellen hos Danmarks Statistik, 

såfremt de samme fordele, som der er i løsningsmodel 2, ønskes opnået. 
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5.5.2. Følsomhedsanalyse ved ændret 
ambitionsniveau 

Deloitte har foretaget en vurdering af, hvilke faktorer der ved ændret ambiti-

onsniveau end det, der er lagt til grund for ovenstående økonomioverslag, 

har særlig betydning for den samlede økonomi. Deloitte vurderer, at der er 

fire faktorer, der er særlig udslagsgivende for udgifterne. Det drejer sig om: 

1) Ændring i antal datakilder, hvorfra der ønskes data i datavarehuset 

2) Ændring i antal emneorienterede analyseområder der skal udvikles for at 

sammenstille data. 

3) Ændring i krav til aktualitet, herunder hvor ofte datavarehuset opdateres 

med nye data. 

4) Ændring i antal brugere på det komplekse analysemiljø. Det vil sige ikke 

brugere på stat-host eller stat-host-lignende løsning. 

I det følgende gennemgås for henholdsvis løsningsmodel 1 og løsningsmo-

del 2 Deloittes beregning af omkostningerne64 ved en ændring i hver af de 

fire ovenstående faktorer over fire driftsår (det vil sige projektomkostninger og 

fire års vurderede driftsomkostninger). Det bemærkes, at følsomhedsanaly-

sen er baseret på et vægtet gennemsnit for de i afsnit 5.5.1. angivne spænd 

for udgifter til etablering og drift af datavarehuset. Følsomhedsanalysen viser 

betydningen for de samlede udgifter, hvis forudsætningerne for økonomi-

overslagene ændres set i forhold til antal. 

Følsomhedsfaktorerne er beskrevet i bilag 3. 

Følsomhedsanalyse – Løsningsmodel 1 

Følsomhedsanalysen viser at ved en fordobling (x2) af antallet af datakilder 

til datavarehuset vil de samlede udgifter til datavarehuset stige med cirka 30 

procent. Ved en halvering (x0,5) af antallet af datakilder vil udgifterne falde 

med cirka 15 procent.   

Ved en fordobling (x2) af antallet af emneorienterede analyseområder, der 

skal udvikles og forvaltes, vil de samlede udgifter til datavarehuset stige med 

cirka 30 procent. Ved en halvering (x0,5) af antallet af emneorienterede ana-

lyseområder vil udgifterne falde med cirka 15 procent.  

En ændring af aktualiteten fra kvartalsvis til månedligt (x3) vil tilsvarende 

betyde en stigning i udgifterne på cirka 40 procent. En ændring fra kvartalsvis 

til halvårligt (x0,5) vil betyde en reduktion i udgifterne på cirka 10 procent. 

Ændring af aktualiteten påvirker først og fremmest driftsomkostningerne, på 

                                                      

64 Udgangspunktet er et vægtet gennemsnit mellem det højeste (60 procent) og det laveste (40 
procent) bud. 
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grund af de estimerede omkostninger til kvalitetssikring og opfølgning på 

dataleverancer.  

Antallet af brugere er ikke direkte drivende, men hvis antallet af brugere sti-

ger kraftigt, vil det medføre behov for opgradering af hardware med deraf 

følgende stigende licensomkostninger. Det er vurderet, at den foreslåede 

hardware vil være tilstrækkelig op til cirka 100 brugere, svarende til cirka en 

fordobling af det forudsatte antal brugere med samme fordeling af brugerpro-

filer mellem avancerede brugere og øvrige brugere. Hvis antallet af brugere 

kommer over dette, vil der være sandsynlighed for, at der opstår behov for 

opgradering af hardware for at fastholde tilfredsstillende svartider for bruger-

ne, og derfor sker der et niveauskifte ved en følsomhedsfaktor over 2 på 

antal brugere. 

Figur 72: Følsomhed i løsningsmodel 1, over 4 driftsår 

 

Følsomhedsanalyse – Løsningsmodel 2 

Følsomhedsanalysen viser, at en ændring af aktualiteten fra kvartalsvis til 

månedligt (x3) tilsvarende vil betyde en stigning i udgifterne på cirka 55 pro-

cent. En ændring fra kvartalsvis til halvårligt (x0,5) vil betyde en reduktion i 

udgifterne på cirka 10 procent. 

Hvis der sker en fordobling (x2) af antallet af datakilder vil de samlede udgif-

ter til datavarehuset stige med cirka 20 procent. Ved en halvering (x0,5) vil 

udgifterne falde med cirka 10 procent.   
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Ved en fordobling (x2) af antallet af emneorienterede analyseområder, der 

skal udvikles og forvaltes, vil de samlede udgifter til datavarehuset stige med 

cirka 30 procent. Ved en halvering (x0,5) vil udgifterne falde med cirka 15 

procent.  

Ændringer af antal datakilder vurderes at have mindre påvirkning i løsnings-

model 2, da en stor del af de data, der vil være relevante for MBLIS’ datava-

rehus, findes hos Danmarks Statistik eller forventes at kunne tilføjes til eksi-

sterende dataleverancer, hvilket erfaringsmæssigt er billigere end at etablere 

nye dataleverancer og nye udtræksprogrammer. 

Antallet af brugere er ligesom for løsningsmodel 1 ikke direkte drivende, men 

hvis antallet af brugere stiger kraftigt, vil det medføre behov for opgradering 

af hardware med deraf følgende stigende licensomkostninger. 

Figur 73: Følsomhed i løsningsmodel 2, over 4 driftsår 

 

5.5.3. Risici forbundet med implementering 

Deloitte har gennemført en analyse af risiciene ved løsningsmodellerne ba-

seret på modellen i risikoregistret fra Statens IT-projektmodel. Risikomodel-

len65 ser på fem risikoområder og er opsummeret nedenfor for de to løs-

ningsmodeller. 

                                                      

65 Risikomodellen anvender et interval fra (1) meget lille til (5) meget stor. 
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Tabel 129: Risikomodel  

Risikoområde 

Løsningsmodel 1 Løsningsmodel 2 

Sandsynlig-
hed 

Konsekvens 
Sandsynlig-

hed 
Konsekvens 

Forretningsmæssige for-
hold 

(3) Middel (3) Middel (3) Middel (3) Middel 

Projektets tilrettelæggelse (4) Stor (4) Stor (3) Middel (4) Stor 

Teknologi og datagrundlag (4) Stor (3) Middel (2) Lille (3) Middel 

Interessenter (4) Stor (4) Stor (3) Middel (4) Stor 

Slutbrugere og slutproduk-
ter 

(4) Stor (4) Stor (2) Lille (3) Middel 

Samlet vurdering (4) Stor (4) Stor (3) Middel (3) Middel 

Løsningsmodel 1 har den største risiko af de to scenarier. Den væsentligste 

forskel er i vurderingen af sandsynligheden for risici. Der er mindre forskel i 

vurderingen af konsekvenser. De væsentligste forhold omkring løsningsmo-

del 1 i forhold til løsningsmodel 2 er: 

 Der skal etableres en projektgruppe og en permanent organisation, og 
det er her vurderingen, at der er begrænset erfaring med etablering og 
drift af datavarehus i MBLIS. 

 Der skal under datagrundlag etableres en række yderligere dataleveran-
cer for at danne relaterede data, og det er uklart, om alle relevante rela-
terede data kan dannes. 

 Løsningsmodel 1 giver et betydeligt antal interessenter, hvor MBLIS skal 
etablere dataleveranceaftaler og løbende kvalitetssikring. 

 Hvis løsningsmodel 1 implementeres, vil det betyde, at grundlæggende 
samme data vil findes hos Danmarks Statistik og MBLIS, men vil gen-
nemgå forskellige ETL-processer med risiko for, at der opstår afvigelser i 
analysegrundaget. Hvis der opstår forskelle mellem data hos Danmarks 
Statistik og data hos MBLIS, kan det skabe usikkerhed om validiteten af 
analyserne. 

  



 

 

231 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

5.6. Organisering og governance i 
forhold til drift af datavarehuset 

I det følgende gennemgås Deloittes vurdering af, hvilke 
krav til kompetencer de to løsningsmodeller stiller. Endvi-
dere gennemgås overvejelser om etablering af en aftale om 
datadeling med KL/KOMBIT. 

5.6.1. Krav til kompetencer i ministeriet 

Det foreslås, at organiseringsmodellen for MBLIS’ datavarehus skal indehol-

de to niveauer. Det ene niveau vedrører ledelsen og styringen af datavare-

huset. Opgaverne på dette niveau er strategi, prioritering af udvikling, vedli-

geholdelse af datavarehus, overordnet sammenhæng med relaterede data-

varehuse i offentligt regi og strategisk datagovernance vedrørende videreud-

vikling af registreringspraksis på det sociale område. 

Figur 74: Organisationsmodel 

 

Hvis MBLIS beslutter at etablere et datavarehus jævnfør løsningsmodel 1, er 

der desuden brug for en organisering, der dækker dataanalyse, datakend-

skab, daglig datagovernance, teknisk drift, vedligeholdelse og løbende vide-

reudvikling af datavarehuset. 

De opstillede roller er relevante både ved etableringen og ved den efterføl-

gende drift af datavarehuset. MBLIS’ egne udviklerressourcer forudsættes 

suppleret med eksterne ressourcer i etableringen, hvorefter videreudviklingen 

forventes løst delvis med egne ressourcer. 

DV ansvarlig 
(produktejer)

Dataintegration

ETL udvikling og 
vedligehold

Datalager

BI / 
præsentationslag

Datamodellør / 
data steward

Support

Analytiker

Superbrugere

Strategi og 
interessenter



 

 

232 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

Nedenstående skema opsummerer kompetencebehovene ved de to løs-

ningsscenarier. 

Tabel 130: Kompetencebehov 

Rolle Behov ved løsningsmodel 1 Behov ved løsningsmodel 2 

Ansvarlig  
(produktejer) 

Ansvarlig for datavarehuset, udvik-
ling og videreudvikling af dette. 
Ansvarlig for løbende vedligeholdel-
se og aftaler med eksterne leveran-
dører. 
Del af den strategiske datagover-
nance. 
Ansvarlig for kommunikationen af 
muligheder med datavarehuset til 
interne og eksterne brugere og 
interessenter. 

Samme behov som ved løsnings-
forslag 1. 
 

Analytiker Hyppig bruger af datavarehuset, 
med adgang til at foretage frie 
analyser. 
Leverer kravspecifikation og viden 
om socialområdet til projekter. 
Deltager i brugertest i projekter. 

Samme behov som ved løsnings-
forslag 1. 

Datamodellør og 
datasteward 

Opbygger viden om data på det 
sociale område og formidler data-
indholdet af datavarehuset til analy-
tikere og brugere. 
Ansvarlig for datamodellen for 
datavarehuset. 
Ansvarlig for den operationelle 
datagovernance. Overvågning af 
datakvalitet på dagligt niveau, 
herunder dialog med dataleveran-
dører og information til brugerorga-
nisationen. 

Afklares – Danmarks Statistik har 
en stor viden i forhold til rollen og 
området og kan muligvis varetage 
en del af rollen. 
Danmarks Statistik varetager den 
daglige overvågning af datakvalitet 
og den løbende dialog med data-
leverandører. 

Udviklerressource 
datapræsentation/ 
rapportering 

Udvikling af faste rapporter, bistand 
til udarbejdelse af ad hoc-rapporter. 
Projektdeltager til udvikling af nye 
områder i datavarehuset. 
Support til superbrugere på 
spørgsmål om rapporter eller rap-
porteringsværktøj. 

Varetages af Danmarks Statistik, 
stat-host. 

Udviklerressourcer 
til load og behand-
ling af data (ETL) 

Udvikling og vedligeholdelse af 
udtræk og loadprogrammer (ETL-
flowet). 
Support på det kørende ETL-flow i 
daglig drift. 

Varetages af Danmarks Statistik. 

Superbru-
ger/support til 
interne og kommu-
nale brugere 

Kan være samme ressource, som 
dækker analytikerrollen. Brugerek-
spert i data og analyseværktøj, der 
kan bistå øvrige brugere. 

Kan være samme ressource, som 
dækker analytikerrollen. Bruger-
ekspert i data og analyseværktøj, 
der kan bistå øvrige brugere. 

Ad hoc-brugere Brugere af faste rapporter og peg-
og-klik-løsninger. 
Internt i ministerium og styrelse 
samt kommunalt. 

Brugere af faste rapporter og peg-
og-klik-løsninger. 
Internt i ministerium og styrelse 
samt kommunalt. 

Teknisk drift Databaseadministration og teknisk 
overvågning af miljøet (oppetid og 
tilgængelighed). 
Afvikling og overvågning af løbende 
opdateringer. 
Teknisk administration af sikkerhed 
og adgangskontrol. 

Varetages af Danmarks Statistik. 

Projektleder Projektleder for udvikling/større 
videreudvikling af datavarehuset. 

MBLIS vil også her have behov for 
en projektleder. Dele af projektle-
delsesopgaven løses formentlig af 
Danmarks Statistik (styringen af 
ETL/teknik). 
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Datagovernance kan opdeles i en daglig operationel datagovernance og en 

strategisk datagovernance.  

Den operationelle datagovernance har til formål at overvåge og følge den 

løbende kvalitet af data og reagere på afvigelser fra foruddefinerede kvali-

tetsmålepunkter. Den operationelle datagovernance varetages af system-

ejerne. Operationel datagovernance har en løbende dialog med leverandø-

rerne af kildesystemerne om (enkeltstående) fejlregistreringer/afvigelser, 

mikroforbedringer i registreringsprocesser, for eksempel øget datakontrol i 

kildesystemer, og justeringer af vejledninger. 

Strategisk datagovernance har fokus på mere langsigtet registreringspraksis, 

for eksempel fortsættelse af dokumentationsprojekterne, hvor der etableres 

nye indrapporteringer, men også på opfølgning på den gældende registre-

ringspraksis. Der vil i højere grad være tale om proaktiv påvirkning kommu-

nerne for at sikre overholdelse af god registreringspraksis og sikre kvaliteten i 

registreringer tættest på kilden. Der vil være tale om at repræsentere MBLIS’ 

interesser vedrørende analyse og politikudvikling ved at formulere behov og 

krav til udvikling og videreudvikling af de systemer og registreringspraksis. 

Den strategiske datagovernance kan eventuelt udmøntes via bekendtgørel-

ser. 

5.6.2. Samarbejde med KL/FLIS om datadeling 

Et samarbejde med KL i forbindelse med KOMBIT’s FLIS-løsning er ikke en 

egentlig løsningsmodel, men et supplement til løsningsmodellerne. Et sam-

arbejde omhandler deling af dataleverancer. Deloittes beskrivelse af mulig-

hederne ved et samarbejde bygger på en dialog med KL om samarbejdsmu-

ligheder. 

I forhold til en eventuelt anvendelse af data fra FLIS vil der skulle indgås en 

nærmere aftale med KL/KOMBIT om rammerne herfor, herunder vilkår for 

publicering af nøgletal og brug af data til formål, der ligger ud over MBLIS’ 

eget behov for analyse. 

Det bemærkes, at der er indgået en særskilt politisk aftale vedrørende doku-

mentationsprojekterne, og at det i aftalen ligger som forudsætning, at disse 

varetages i regi af Danmarks Statistik. 

Samarbejde om deling af dataleverancer 

Udgangspunktet for et samarbejde om deling af dataleverancer er, at der er 

både økonomisk og administrativ synergi. På grund af synergien indhenter 

KL/KOMBIT i dag data i FLIS på ældre- samt voksenhandicapområdet gen-

nem et samarbejde om deling af dataleverancer med Danmarks Statistik.66 

                                                      

66 Dataleverancen til FLIS er fejlsøgt af Damarks Statistik i forhold til, om data har det korrekte 

format, og årligt fejlsøges også for validitet og logiske sammenhænge.  
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Data for udsatte børn og unge hentes direkte i kommunernes systemer. Det 

er generelt princippet i FLIS, at data hentes direkte fra kommunernes syste-

mer, og det er kun på ældre- og voksenhandicapområdet, at der anvendes 

en anden type snitflade. 

I figuren nedenfor er den eksisterende deling mellem FLIS og Danmarks 

Statistik illustreret gennem den stiplede pil, der er markeret med 1.  

I figuren nedenfor er delingen illustreret gennem den stiplede pil, der er mar-

keret med 1. 

Figur 75: Illustration af deling af dataleverancer 

 

Et samarbejde om deling af dataleverancer fra FLIS til ministeriet er illustreret 

med den stiplede pil, der er markeret med 2. Det udestår at afklare, om data 

leveres til ministeriets koncern som ved en løsning fra bunden i løsningsmo-

del 1 eller til Danmarks Statistik som i løsningsmodel 2. 

Idet KL ikke ejer data i FLIS, forudsætter et sådant samarbejde, at ministeriet 

har lovhjemmel til at indhente data. Afklaringspunkter i samarbejdet kan 

blandt andet omfatte: 

 Hvilke kildesystemer er det relevant at dele leverancer fra? 

 Hvilke data fra kildesystemerne er det relevant at dele? 

Som del af et eventuelt samarbejde om deling af dataleverancer ønsker KL 

desuden at afklare, om der er ikke-kommunale data med relevans for social-

området, der kan deles, for eksempel data på et passende aggregeret niveau 

om ungdomssunddannelse for udsatte børn og unge. Denne deling er illu-

streret med den stiplede pil, der er markeret med 3. 

Det skal bemærkes, at der er en grundlæggende forskel på den måde for 

eksempel Danmarks Statistik indhenter data på og den måde, data generelt 

indhentes i FLIS. Danmarks Statistik beder kommunerne om at sende data, 

dvs. kommunerne skal verificerer dataparathed før de sendes. I FLIS hentes 

data i de kommunale systemer. Det vil sige, at der ikke foretages en datapa-

rathedsvurdering, før data hentes.  
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5.7. Modeller for trinvis 
implementering af datavarehuset 

Som det beskrives i delanalyse 1, er der i dag en rimelig 
struktureret indsamling af data om individer og ydel-
ser/indsatser fra det sociale område, herunder: udsatte 
børn og unge, udsatte voksne samt ældre. 

Det er primært Danmarks Statistik og Ankestyrelsen, der indsamler sociale 

data på individniveau Herunder findes der i dag mulighed for såkaldt system-

til-system-indberetning af data fra alle de centrale sagsbehandlingssystemer, 

der anvendes i kommunerne. Det er dog ifølge Danmarks Statistik langt fra 

alle kommuner, der anvender disse system-til-system-indberetninger. 

Det er grundlaget for de skitserede tidsplaner og økonomioverslag, at der 

initialt opbygges et datavarehus, i hvilket eksisterende centrale data på soci-

alområdet samles med afsæt i ovenstående dataindsamlingsmetodik med 

brug af eksisterende system-til-system indberetninger. Disse data sammen-

kobles med eksisterede data på tilgrænsende områder såsom beskæftigelse, 

sundhed og uddannelse, afhængigt af valg af løsningsmodel. Med afsæt i 

denne første version af datavarehuset gennemføres efterfølgende en trinvis 

udbygning af datavarehuset med yderligere data. Det er i estimaterne lagt til 

grund, at denne trinvise udbygning foregår i tre tempi over en 4-6-årig tidsho-

risont. 

En sådan trinvis implementering kan tilrettelægges på forskellig vis. Imple-

menteringen kan foretages i trin efter datakategorier. (1) For eksempel med 

fokus på udvidet indsamling af strukturerede data om ydelse/indsats i de 

første trin og herefter fokus på strukturerede resultat-/effektdata efterfulgt af 

data om udgifter/priser. Alternativt kan implementeringen foretages i trin efter 

socialområder. (2) Med fokus på områder, hvor der politisk og styringsmæs-

sigt vurderes, at der er størst behov for et bedre datagrundlag. Endelig kan 

implementeringen tilrettelægges som en kombination af socialområder og 

dataområder. (3) Eksempelvis med fokus på at etablere resultat-/effektdata 

på børneområdet og udgifts-/prisdata på ældreområdet. De tre modeller er 

illustreret nedenfor i forhold til beskrivelsen af dataparathed fra opsummerin-

gen af delanalyse 1. 
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Figur 76: Modeller for implementering 

 

Som ovenstående dataparathedsoverblik viser, har kortlægningen i delanaly-

se 1, at data om især udgifter og resultater/effekter ikke registreres med en 

sammenlignelighed og detaljeringsgrad, der gør det umiddelbart muligt at 

konsolidere disse data på nationalt niveau. Implementeringen af et datavare-

hus med øget aktualitet og dataomfang på disse to områder vil således kræ-

ve øget standardisering af registreringsgrundlaget, udover hvad der i dag er 

styret via de nationale standarder i sagsbehandlingen gennem ICS, Børne-

handicapmetoden, VUM og God sagsbehandling på ældreområdet – og på 

økonomiområdet indrapportering af udgifter i forhold til den kommunale kon-

toplan. Dette omfatter standardisering af ydelses- og resultatdata – og på 

økonomiområdet en registreringsramme, der sikrer datakobling til ydelser og 

eventuelt individer. 

I forhold til resultatdata rummer systemerne på områderne for udsatte voksne 

og ældre mulighed for via nationale standarder at registrere resultater. Kort-

lægningen har dog vist, at registreringerne af resultatdata foregår meget 

forskelligartet i kommunerne. På børneområdet understøtter de socialfaglige 

systemer pt. ikke registrering af resultatdata. 

I forhold til udgifts- og prisdata viser kortlægningen i deleanalyse 1, at udgif-

ter og priser kun i begrænset omfang kan henføres direkte til ydelser/ind-

satser og individer, ligesom definitionen af en udgift/pris ikke er ensartet. P.t. 

er det alene de kommunale kontoplaner, der rummer et standardiseret og 

tværgående billede af de udgifter, der er knyttet til det sociale område. 

I forhold til en række af de socialfaglige systemer kan der indhentes oplys-

ninger om afregnede takster, hvilket dog som udgangspunkt kun dækker 

ydelser leveret af eksterne, det vil sige andre kommuner eller private eller 

selvejende institutioner – og det er langt fra alle kommuner, der anvender 

disse systemer. Data fra disse systemer indrapporteres i dag til KL/KOMBITs 

datavarehus FLIS. På ældreområdet er der mulighed for gennem en kobling 

af data fra de socialfaglige EOJ-systemer og løndata, der indrapporteres til 

Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik fra KRL, at koble 
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mængdeangivelser på ydelser/indsatser, for eksempel antal timers hjemme-

hjælp per uge med data om timepriser for hjemmepleje. 

Deloitte anbefaler, at data om resultater og udgifter/priser tænkes ind som et 

af de senere trin i implementeringen af datavarehuset. I mellemtiden anbefa-

les det, at der udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med kommunerne 

for, hvordan der opnås et bedre datagrundlag på disse to områder.  
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5.8. Opsummering 

De foreløbige økonomioverslag viser, at løsningsmodel 2 
omfattende implementering af et datavarehus i regi af Dan-
marks Statistik er omkring 50 procent billigere end løs-
ningsmodel 1 med etablering af et nyt datavarehus i regi af 
MBLIS. Det tilsvarende gør sig gældende for driftsomkost-
ningerne. 

Baggrunden for, at løsningsmodel 2 omkostningsmæssigt har disse fordele, 

er, at der kan bygges ovenpå Danmarks Statistiks kompetencer i forhold til 

drift og forvaltning af datavarehuse, herunder særligt en videreudvikling af 

Danmarks Statistiks erfaringer med indsamling og kvalitetssikring af data. 

Desuden besidder Danmarks Statistik en lang række data på tilgrænsende 

områder, som MBLIS i løsningsmodel 1 selvstændigt skal indsamle og kvali-

tetssikre, hvis de ønsker at samkøre socialdata med eksempelvis beskæfti-

gelses- og sundhedsdata. Risikoen ved implementering af løsningsmodel 2 

vurderes også som mindre, idet der kan tages afsæt i Danmarks Statistiks 

kompetencer – og der således ikke skal foretages en omfattende opbygning 

af kompetencer i regi af MBLIS. Endelig vurderes implementeringstiden for 

løsningsscenarie 2 at være kortere. 

Løsningsmodel 2 giver endvidere og ikke mindst adgang til centrale og rele-

vante registerdata på tilgrænsende områder, som MBLIS ikke kan få i løs-

ningsmodel 1, og løsningsmodel 1 vil forudsætte, at en række analyser efter-

følgende foretages via forskerservice i Danmarks Statistik. 

Løsningsmodel 2 forudsætter ifølge Danmarks Statistik, at persondata i data-

varehuset afidentificeres. Det er dog Deloittes vurdering, at dette ikke udgør 

et problem sammenholdt med det ønskede fokus/formål om anvendelse til 

analyseformål, der er for datavarehuset, jf. afsnit 5.2. Adgang til data med 

CPR-numre er efter Deloittes vurdering alene relevant, hvis datavarehuset 

skal anvendes til produktionsstøtte i en administrativ sammenhæng.67 Orga-

nisationsoplysninger (dvs. om kommuner og institutioner/tilbud) afidentifice-

res ikke, medmindre der er tale om meget små enheder som for eksempel 

dagplejemødre. Endvidere er der en problemstilling knyttet til gennemførelse 

af surveys på baggrund af stikprøver fra datavarehuset. 

Løsningsmodellerne er opsummeret i nedenstående skema. 

                                                      

67 Det bemærkes dog, at der ved et eventuelt ønske om at gennemføre en surveyundersøgelse 
blandt en given population fra Danmarks Statistiks side er behov for at tilføje en ”blind populati-
on”, før afidentificerede individdata udleveres. 
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Tabel 131: Opsummering af løsningsmodellerne 

Rolle Løsningsmodel 1 Løsningsmodel 2 

Ejerskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold 

Driftsherre Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold 

Danmarks Statistik via aftale med 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold 

Centrale data-
kilder 

• Datakilder, der indgår i dokumen-
tationsprojekterne 

• Øvrige socialstatistikker fra 
MBLIS 

• Kommunale økonomidata og 
løndata 

• Sundhedsdata (SSI) 

• Beskæftigelsesdata (STAR) 

• Uddannelsesdata (UNI•C) 

• CPR 

• Ad-hoc samkøring med data fra 
Danmarks Statistik via for-
sker/ministerieadgangsordningen. 

• Datakilder, der indgår i dokumen-
tationsprojekterne 

• Øvrige socialstatistikker fra 
MBLIS 

• Kommunale økonomidata og 
løndata (KRL) 

• Sundhedsdata (SSI) 

• Beskæftigelsesdata (STAR) 

• Uddannelsesdata (UNI•C) 

• CPR 

• Yderligere data fra Danmarks 
Statistik 

Implemente-
rings-
omkostninger 
(overslag) 

50-77 mio. kr. 26-43 mio. kr. 

Årlige drifts og 
videreudvik-
lingsomkostnin-
ger (overslag) 

13-22 mio. kr. 8-13 mio. kr. 

Implemente-
ringshorisont til 
første version 
(behæftet med 
usikkerhed) 

24-36 måneder 

18-24 måneder 

Grundløsning 
indenfor 12 måneder68 

Implemente-
ringsrisiko 

Stor Medium 

Udtræden Ikke relevant Muligt at tage egne rådata med 

Note: Alle beløb er i mio. kr., eksklusive moms. 

Det skal bemærkes, at der i tillæg til de omkostninger, der er angivet ovenfor 

vil være omkostninger knyttede til generelt at sikre bedre data. Dette er en 

omkostning, som er uafhængig af de to løsningsmodeller. Det er Deloittes 

vurdering, at løsningsmodel 2, der omfatter etablering af et datavarehus i regi 

af Danmarks Statistik, har fordele i forhold til løsningsmodel 1, der omfatter 

etablering af et nyt datavarehus i regi af MBLIS. Deloittes vurdering af fordele 

                                                      

68 Ved en grundløsning forstås en løsning hvor eksisterende data samt data fra relevante til-
grænsende registre i regi af Danmarks statistik er etableret og tilgængelig for MBLIS til analyse-
formål 
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og ulemper ved de to løsningsmodeller er opsummeret i nedenstående ske-

ma. 

Tabel 132: Opsummering af fordele og ulemper 

 Løsningsmodel 1 – Nyt datavarehus i 
regi af MBLIS 

Løsningsmodel 2 – Datavarehus i 
regi af Danmarks Statistik 

Fordele 
Idet opgaverne varetages internt, er den 
styringsmæssige fleksibilitet højere qua 
organisatorisk forankring, herunder 
prioritering af ressourcer. 

Mulighed for anvendelse til andre formål 
såsom produktionsstøtte og ledelsesin-
formation, hvis der på sigt skulle være et 
ønske herom (dette kræver en eventuel 
ændring i hjemmel og godkendelse fra 
Datatilsynet). 

Såfremt man på længere sigte ønsker at 
flytte løsningen eller konsoliderer den i 
f.eks. en tværministeiel datavarehusløs-
ning, så vurderes løsningsmodellem at 
have lavere transitionsomkostninger. 

Mulighed for at berige med andre data 
fra Danmarks Statistik, der ikke haves af 
andre myndigheder. 

50 procent lavere implementerings- og 
driftsomkostninger, herunder synergi i 
forhold til Danmarks Statistiks øvrige 
driftsmiljøer. 

Brug af Danmarks Statistiks kompeten-
cer i forhold til it-drift samt konsolidering 
og kvalitetssikring af data. 

Genanvendelse af eksisterende data-
indsamlingsprocedurer og dermed 
sikring af konsistens med data fra Dan-
marks Statistik, der bruges i andre 
sammenhænge og analyser. 

Understøtter  fortsættelse af eksisteren-
de datasamarbejde med KL om doku-
mentationsprojekterne. 

6-12 måneder kortere implementerings-
varighed. 

Lavere risikoprofil knyttet til implemente-
ring. 

Ulemper 
Cirka dobbelt så høje implementerings- 
og driftsomkostninger. 

Ingen mulighed for at berige med andre 
data fra Danmarks Statistik, medmindre 
det foregår hos Danmarks Statistik via 
deres løsning til forsker-
/ministerieadgang. Stiller krav til nye 
tekniske kompetencer i MBLIS, der ikke 
findes i dag, og som der skal rekrutteres 
til. 

6-12 måneder længere implemente-
ringsvarighed. 

Højere implementeringsrisiko. 

 

Datavarehusets formål kan ikke umid-
delbart ændres, det vil sige, at databe-
handling alene er til analyse/statistiske 
formål. 

Hvis MBLIS vil gennemføre surveys mv. 
på baggrund af stikprøver fra datavare-
huset, skal populationen fordobles, og 
Danmarks Statistik skal gennemføre 
surveyene. 

Idet opgaverne varetages eksternt, er 
den styringsmæssige fleksibilitet lavere. 
Dette som følge af at samarbejde vil 
være aftalebaseret, og der er ekstraaf-
regning af opgaver, der er udenfor 
aftalens rammer. 

Forædlede data kan ikke flyttes ved 
eventuel udtræden. 

Såfremt man på længere sigte ønsker at 
flytte løsningen eller konsoliderer den i 
f.eks. en tværministeiel datavarehusløs-
ning, så vurderes løsningsmodellen at 
have højere transitionsomkostninger. 

Delanalyse 1 om data på området viser, at der særligt på dataområderne 

omkring resultat/effekt og ikke mindst udgifter/pris ikke registreres med en 

sammenlignelighed, der gør det umiddelbart muligt at konsolidere disse data 

på nationalt niveau i et datavarehus. Således anbefales det implemente-

ringsmæssigt, at der sættes fokus på, hvordan data på disse områder styr-

kes, så de kan bringes i anvendelse i et datavarehus. I en første version af 
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datavarehuset anbefales det, at fokus særligt er på ydelse-/indsatsdata. Om 

dette skal foregå samlet for alle de tre hovedområder – udsatte børn, udsatte 

voksne og handicappede samt ældre – eller trinvist, må afhænge af en priori-

tering. 
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Bilag 1: Mulige 
løsningsmodeller 

Som grundlag for en detaljeret analyse af løsningsmodeller har Deloitte fore-

taget en indledende screening af fem mulige modeller til, hvordan løsningen 

organisatorisk og driftsmæssigt kan tilrettelægges. Løsningsmodellerne tager 

afsæt i enten Danmarks Statistik, andre ministerområder eller KL/KOMBIT. 

Disse fem løsningsmodeller er de vurderede mulige alternativer til, at der 

etableres nyt datavarehus i MBLIS. 

Screeningen bygger på møder med og gennemgang af dokumentation fra 

følgende fem datavarehusmiljøer/-organisationer. 

1) Danmarks Statistik  

2) UNI•C/Undervisningsministeriet 

3) Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering/Beskæftigelsesministeriet 

4) Statens Serum Institut – National sundhedsdokumentation/Sundheds-
ministeriet 

5) KL/KOMBIT. 

I det følgende gennemgås de fem løsningsmodeller, herunder særlige op-

mærksomhedspunkter. 

Danmarks Statistik 

Danmarks Statistik har udviklet en ny løsning for ministeriers adgang til ana-

lysemiljøet, der gør det muligt at få beriget egne data med Danmarks Stati-

stiks data. Adgangen finder sted, uden at det kræver en forudgående pro-

jektbeskrivelse, hvilket forskeradgangen i dag forudsætter, det vil sige, at 

data umiddelbart kan tilgås indenfor rammerne af Datatilsynets godkendelse. 

Analysemiljøet er baseret på analyseværktøjet SAS m.fl. 

Danmarks Statistik tilbyder endvidere, som det gør sig gældende for de nati-

onale dokumentationsprojekter, at indsamle, kvalitetssikre og konsolidere 

data på vegne af ministerierne. Dette kan være med månedligt, kvartalsvist 

eller årligt rapporteringsinterval. Varigheden fra indsamling, til data er tilgæn-

gelige, er lig med rapporteringsintervallet. 
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Afregning aftales afhængigt af den opgavemæssige afgrænsning mellem 

kunden og Danmarks Statistik. Hertil kommer afregning for drift af analyse-

miljøet. 

I forhold til rådata fra blandt andre kommunerne kan Danmarks Statistik 

”vende data i døren” til andre, eksempelvis FLIS (kommunernes fælles ledel-

sesinformationssystem), såfremt kommunerne har givet tilladelse hertil. 

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til en løsning hos Danmarks Stati-

stik er: 

 Løsningen forudsætter, at ministeriets analysemiljø er placeret hos Dan-
marks Statistik i deres serverhal, så Danmarks Statistik har kontrol over 
data og datafortrolighed. De samlede rådata kan ikke eksporteres fra ana-
lysemiljøet. 

 Adgang til analysemiljøet er afgrænset til et antal certificerede brugere i 
eksempelvis en analyseafdeling i ministeriet eller forskere. Danmarks Sta-
tistik er åben for, at 1-2 brugere i hver kommune også certificeres. 

 Data af-identificeres ved, at cpr-nummer erstattes med et andet nummer. 
Særlig opmærksomhed i forhold til at offentliggøre data, hvis der er få 
personer, så der ikke er risiko for, at personer kan identificeres. 

 Dannmarks Statistik råder over langt hovedparten af de data på tilgræn-
sende områder, som der i resultat-/effektanalyse ønskes foretaget data-
koblinger til. 

 Gennem dokumentationsprojekterne har Danmarks Statistik i dag en god 
domæneforståelse af det sociale område, der kan danne grundlag for en 
løsning. Dog har Danmarks Statistik primært statistisk analysekapacitet 
og ikke dybdefaglig indsigt på området. 

UNI•C/Undervisningsministeriet 

UNI•C har mange års erfaring med drift og udvikling af et datavarehus- og 

analysemiljø på undervisningsområdet (kaldet DWH-S). Der arbejdes p.t. på 

udvikling af næste generations datavarehus, der samler data vedrørende 

hele uddannelsessektoren, inklusive de videregående uddannelser. 

UNI•C indsamler i dag data fra en lang række kildesystemer enten via sy-

stem-til-system-indberetning eller via indberetningsportaler. UNI•C foretager 

herefter en kvalitetssikring og konsolidering af data. Data fra DWH-S præsen-

teres sammen med aggregerede data69 fra Danmarks Statistik i Databanken, 

der er Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om ud-

dannelse. Data gøres endvidere tilgængelige for Undervisningsministeriets 

kontor for analyse og administration, der varetager analyser i forbindelse 

med blandt andet politikudvikling. 

                                                      

69 Aggregerede data er sumdata for eksempelvis kommuner. Danmarks Statistiks statistikbank 
(www.statistikbanken.dk) er et eksempel på præsentation af aggregerede data. 

http://www.statistikbanken.dk/
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Særligt på erhvervsuddannelsesområdet er der stort fokus på data i forhold til 

både elever og institutioner. Tilsvarende arbejdes der p.t. på at indhente flere 

data via system-til-system-indberetning på de gymnasiale uddannelser og på 

sigt også grundskolerne og de videregående uddannelser. 

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til en løsning hos UNI•C/Under-

visningsministeriet er: 

 UNI•C bemærker, at en forudsætning for et stærkt datavarehus- og analy-
semiljø er, at man har domæneviden, herunder viden om datapraksis og 
anvendelse ved kilderne. 

 UNI•C synes ikke umiddelbart at være interesseret i at have en større 
rolle i driften og udviklingen af et datavarehus på socialområdet. De vil 
meget gerne sparre og videndele, ligesom de gerne vil indgå i et formelt 
samarbejde om deling af data. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Kontoret for statistik, analyse og overvågning i Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering tilvejebringer, behandler og præsenterer data vedrørende 

beskæftigelsesindsatsen på det danske arbejdsmarked. Kontoret etablerer 

de nødvendige registreringsmuligheder, vedligeholder nøgletal og udvikler 

styrings-, opfølgnings- og statistikredskaber til brug for jobcentre og a-kasser. 

Kontorets primære kompetence- og arbejdsområder er: 

 Indsamling, validering og konsolidering af data. 

 Overvågning og analyse af arbejdsmarkedet, herunder Arbejdsmarkeds-
balancen. 

 Analyser af indsatser, resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. 

 Statistikproduktion og udstilling af nøgletal til kommunerne via Jobind-
sats.dk. 

Som datavarehusløsning anvendes ”Det statistiske datavarehus”, der er et 

datavarehus bygget til statistiske og analysemæssige formål. Løsningen 

bygger på et analysemiljø fra SAS Institute. Data er på individniveau, og ud 

fra data i løsningen er det blandt andet muligt at definere, hvem der modta-

ger hvilke ydelser samt mængde og varighed af tildelt ydelse. Som del af 

”Det statistiske datavarehus” er DREAM, der er en forløbsdatabase med 

information om tildelte ydelser. Har en borger modtaget en ydelse én dag, 

dannes ydelsesoplysninger i DREAM. DREAM-registret er ligeledes tilgæn-

geligt via Danmarks Statistik. 

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til en løsning hos Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering er: 

 Styrelsen vil gerne dele viden og samarbejde vedrørende deling af data 
på tværs af områder, men er tøvende i forhold til at se sig selv i rollen som 
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den aktør, der udvikler eller vedligeholder en datavarehusløsning på soci-
alområdet. 

 Styrelsens erfaring med indsamling, validering og behandling af data er, 
at dette er en fagligt meget tung opgave, der kræver stort domænekend-
skab. Derfor har styrelsen svært ved at se denne rolle udfyldt af aktører 
udenfor det sociale myndighedsområde. 

Statens Serum Institut/National sundhedsdoku-
mentation 

Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning indsamler, beskri-

ver og analyserer data om befolkningens sundhedsstilstand og data vedrø-

rende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsnet. National sundhedsdo-

kumentation indsamler og konsoliderer data til følgende centrale registre: 

Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret, Nationale Alkoholbehandlings-

register, Cancerregisteret og Børnedatabasen. 

National sundhedsdokumentation har endvidere egen kopi af CPR og mod-

tager EOJ-data via Danmarks Statistik. Sidstnævnte indgår sammen med 

DREAM-data fra Beskæftigelsesministeriet i KØS, der giver regioner og 

kommuner mulighed for at udarbejde analyser med sundhedsdata indenfor 

flere forskellige fagområder på én gang. Data formidles til eksterne via 

eSundhed, der har en åben indgang (esundhed.dk) og et lukket informati-

onssystem rettet mod offentlige myndigheder. 

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til en løsning hos Sektor for Natio-

nal Sundhedsdokumentation og Forskning er: 

 SSI er interesseret i et samarbejde og vil gerne løfte en større opgave 
omkring indsamling af data på socialområdet og konsolidering af disse i 
relevante registre. Afhænger af en nærmere tilkendegivelse på direktions-
niveau. 

 SSI er trimmet til at indhente data til Landspatientregisteret mv. på daglig 
basis. Der foretages som udgangspunkt ikke ændringer i modtagne data. 
Hvis data skal ændres, skal dette foregå ved kilden. Det skyldes, at data 
anvendes til ”produktionsstøtte” og returneres forædlet (prisinformation 
mv.) til sektoren på ugentlig basis. 

KL/KOMBIT 

FLIS er en datavarehusløsning, der giver overblik over kommunens nøgletal 

og mulighed for at sammenligne mellem kommuner. FLIS rummer endvidere 

mulighed for, at den enkelte kommune kan foretage såkaldt drilldown i sine 

egne data på individniveau. FLIS giver mulighed for at tilgå data via en web-

baseret portalløsning eller ved at få udtræk af data til eget datavarehus/ 

analysemiljø. FLIS trækker data direkte fra kommunernes egne økonomi- og 

fagsystemer og opdateres månedlig. Der foretages ikke en egentlig kvalitets-

sikring af data, før de præsenteres i portalløsningen. 
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P.t. er der i forhold til socialområdet, udover økonomidata, data på børn og 

unge samt ældreområdet i FLIS. Disse data modtages dog ikke direkte fra 

kommunerne, men er baseret på data, der leveres til dokumentationsprojek-

tet i regi af Danmarks Statistik og de specialiseret økonomisystemer (KMD 

Børn og Voksne samt AS 2007). Tilsvarende hentes på sundhedsområdet 

data fra KØS (ikke på cpr-niveau). Det er planen, at områderne udsatte børn 

og handicap implementeres indenfor de næste år. 

KOMBIT varetager opgaven med udvikling, implementering og vedligeholdel-

se af det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). Dette gøres i 

samarbejde med leverandørerne Netcompany og Rehfeld, der har stået for 

den konkrete udvikling. Der er i tilknytning til FLIS etableret en styregruppe, 

der består af en række kommunaldirektører og økonomidirektører. Styre-

gruppen prioriterer udviklingsindsatsen, herunder hvilke fagområder der skal 

implementeres. 

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til en løsning hos KL/KOMBIT er: 

 Anvendelsen af FLIS giver ikke samtidig hjemmel til at anvende kommu-
nernes data. KL har en aftale om, at de må sammenstille overordnede 
nøgletal/KPI’er, men de må ikke foretage drill-down til analyseformål. 

 Alle kommuner afgiver data til FLIS, og 77 kommuner anvender løsnin-
gen. Det er dog uklart, om de anvender alle områder af løsningen. 

 Der foretages ikke kvalitetssikring af data, forud for at de gøres tilgænge-
lige for analyse. Det er tanken, at kommunerne gennem selv at anvende 
egne data også vil få incitament til at kvalificere data. 

Opsummering – potentielle løsninger 

De fem screenede løsninger har forskellige kendetegn. Løsningerne adskiller 

sig særlig ved 1) deres anvendelse, 2) forudgående bearbejdning af data, før 

de gøres tilgængelige, 3) opdateringsfrekvens og 4) form for rapportering, 

som data indgår i. 
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Figur 77: Typer af anvendelse 

 

Således har KL/KOMBIT med FLIS-løsningen et overvejende fokus i retning 

af at fungere som ledelsesinformationssystem for de enkelte kommuner 

kombineret med muligheden for at få tværgående nøgletalsbenchmarks. 

Løsningerne for de andre ministerområder understøtter alle i større eller min-

dre grad de behov, der vil være i forhold til et datavarehus på socialområdet. 

På baggrund af dialogen med de fem organisationer har Deloitte foretaget 

nedenstående vurdering af, hvor de hver især har kompetencer knyttet til 

drift, forvaltning og anvendelse af et datavarehus, herunder en vurdering af, 

om området kræver, at der er en domæneviden i forhold til socialområdet, for 

at opgaver kan løses effektivt. 

Figur 78: Vurdering af løsningsmodeller 

 



 

 

248 Kortlægning af grundlaget for et datavarehus på socialområdet  

Afrapportering 

Bilag 2: Udgiftsarter 

Udgiftsarter – Implementering 

Projektforberedelse: Projektforberedelse, etablering af overordnet begrebs-

model og udbudsbistand. 

Etablering af datavarehus: Indkøb og etablering af den tekniske platform i 

form af indkøb og opsætning af hardware. Indkøb og installation af software 

samt sikkerhedsløsning og kommunikationslinjer. 

Etablering af datagrundlag: Design, udvikling, test og implementering af de 

tre dele af løsningsarkitekturen, dataopsamling, datalager, analyse og rap-

portering. 

Organisering og processer: Etablering af processen for kvalitetssikring af 

data og organisering af analysekompetencecentret. Brugeruddannelse. 

Projekt- og procesledelse: Intern projektledelse og ekstern bistand til MBLIS’ 

projekt- og procesledelse. 

Risikobuffer: Estimeret til 15 procent af etableringsomkostninger, organise-

ring og processer samt projekt- og procesledelse. 

Udgiftsarter – Løbende drift og vedligeholdelse 

Drift og vedligeholdelse af it-miljø: Softwarelicenser og driftsomkostninger til 

it-miljøet. 

Vedligeholdelse og kvalitetssikring: Faglig opfølgning på opsamlede data, 

opfølgning med dataleverandører og rykning for leverancer. 

Beredskab i aftalte perioder: Forudsat indeholdt i drift og vedligeholdelse af 

it-miljø. 

Videreudvikling: Løbende vedligeholdelse og videreudvikling af datagrundla-

get. Estimeret til 30 procent af udviklingsomkostningerne. 
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Bilag 3: Følsomhedsfak-
torer 

Datamængderne på det sociale område vurderes ikke at være af et omfang, 

hvor det er en væsentlig faktor for omkostningerne, under forudsætning af at 

datavarehuset ikke omfatter egentlige transaktionsdata.  

Der er angivet en følsomhedsfaktor, som udtryk for ændring i forhold til ud-

gangspunktet.  

Tabel 133: Følsomhedsfaktorer 

Faktor Udgangspunkt, 
byg selv 

Udgangspunkt, 
Danmarks  
Statistik 

Skalering ned Skalering op 

ETL og 
data-
kilder 

Byg af 10 emneori-
enterede områder. 
50 datakilder uden-
for det sociale om-
råde, der forudsæt-
tes allerede at have 
en aflevering til 
Danmarks Statistik. 
38 datakilder på det 
sociale område.  

Nuværende data på 
det sociale område, 
50 øvrige registre 
samt et mindre antal 
nye datafelter i 
eksisterende registre 
og 3 nye registre. 

Følsomhedsfak-
tor 0,5 er en 
halvering af 
antallet af em-
neorienterede 
områder i løs-
ningsmodel 1. 

I løsningsmodel 
2 er det en 
halvering af 
antallet af nye 
datafelter og 
nye registre.  

Følsomhedsfak-
tor 2 er en 
fordobling af 
antallet af em-
neorienterede 
områder i løs-
ningsmodel 1. 

I løsningsmodel 
2 er det en 
fordobling af 
antallet af nye 
datafelter og 
nye registre. 

Aktuali-
tet 

Kvartalsvise opdate-
ringer. 

Kvartalsvise opdate-
ringer.  

Faktor 0,5 er en 
halvering af 
opdateringsfre-
kvensen, dvs. 
halvårligt. 

Faktor 3 er 
månedlige 
opdateringer. 

Antal 
brugere 

50 brugere. 50 brugere. Faktor 0,5 er en 
halvering af 
antal brugere. 

Faktor 2 er en 
fordobling af 
antal brugere. 
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