
WEBINAR OM MODERNISERING AF 

VOKSEN/HANDICAPOMRÅDET

Onsdag d. 19. august 2020

TJEK VENLIGST LYD 5 MINUTTER FØR MØDESTART

WEBINARET STARTER KL. 13.00

Husk at slukke eller 

mute din mikrofon



Praktisk information

Præsentation kan 

findes på kombit.dk/flis 

– i underpunktet, 

webinarer

Spørgsmål på chatten er 

velkomne.

Vi besvarer spørgsmål efter

hvert emne

Husk at slukke eller 

mute din mikrofon

Vi optager webinaret.

Rekvireres ved at sende

en mail til 

flis@kombit.dk



Ulrik Heefeldt, 

It-konsulent, KOMBIT

Dagens FLIS team 

Carmen Woodman

Implementeringskonsulent, KOMBIT



Dagens program

1. Indhold af Release 6.1
2. Modernisering
3. Nøgletal
4. Datakvalitet
5. Dokumentation



SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Der er mulighed for at stille 
spørgsmål efter hvert emne.

Pause i 1 minut, hvor vi slukker for 
lyden.

Opsamling efter hvert emne



1.
INDHOLD AF RELEASE 6.1



Indhold af Release 6.1

• Der frigives to nye kuber

o En kommunespecifik kube, der gør det muligt at gå ned på den enkelte ydelseslinje 

og på cpr niveau

o En Aggregeret datamart der gør det muligt at sammenligne på tværs af kommuner. 

Der kan både foretages sammenligninger på antal ydelser samt økonomien på 

funktionsniveau



Den kommunespecifikke kube

B
o

rg
er

   
   

 

Yd
el

se
r

M
ål

gr
u

p
p

er

A
ld

er

K
o

m
m

u
n

e

O
p

h
o

ld
ss

te
d

Fu
n

kt
io

n
sv

u
rd

er
in

g

G
o

d
ke

n
d

t/
ik

ke
 G

o
d

ke
n

d
t

H
ar

m
o

n
is

er
in

gs
o

p
m

æ
rk

n
in

ge
r

Antal borgere X x x x x x x x

Antal Unikke borgere x x x x x x x x x

Antal ydelser x x x x

Samlede udgifter x x

Åbne og lukkede ydelser x x x x x x x x



Den aggregerede datamart

Ydelsesmodellen Forbrugsmodellen



Den aggregerede kube
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Antal borgere x x x x x x

Antal Unikke borgere x x x x x x

Antal ydelser x x X

Samlede udgifter x x X

Åbne og lukkede ydelser x x x x X x

Helårsmodtagere x x x x x x



SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Der er mulighed for at stille 
spørgsmål efter hvert emne.

Pause i 1 minut, hvor vi slukker for 
lyden.

Så vender vi tilbage og svarer på så 
mange spørgsmål som muligt



2.
MODERNISERING



Modernisering og harmonisering

Modernisering af 
et FLIS 

dataområde
Færre men 

centrale, nøgletal 

&

Aggregeret 
datamart mhp

fleksibilitet til lokale 
analyser

Fælles 
kravspecifikation 

besluttet i 
faggruppe med 

kommuner, 
styrelser, 
Danmarks 

Statistik mv.

Standardisering af 
datamodel

Standardisering af 
begreber

(relationer mellem 
begreber)

Fælles central 
datavalidering der 
sammenligner og 
finder fejl i data 
mellem FLIS, 

kildesystemer og 
evt styrelser, DST 

mv.

Standardisering af 
Klassifikationer

Automatiseret test 
(NBI mv.) mhp 
kommunernes 
registreringer 

Bedre 
dokumentation af 

datasæt til 
kommuner og BI-

leverandører



Harmoniseringsopmærkninger?

• Hvad er dette?

• Hvordan kan dette give værdi

• DST regneregler

• Regler der fjerner linjer

• Regler der opdaterer linjer

• Godkendte ydelser

• Yderligere markeringer

• Mulighed for at sorterer midlertidige 

opholdsydelser efter varighed i dage



DEMO – Harmoniseringsopmærkning

Opmærkning af rækker der vil blive slettet af DST :



DEMO – Harmoniseringsopmærkning

Opmærkning af de af døde borgere:



DEMO – Harmoniseringsopmærkning

Opmærkning af borgere med overlappende ydelser:



Mulighed for at sorterer midlertidige opholdsydelser efter varighed i 
dage

Ydelseskode 1.8.2

Paragraf §107

Sum af antal Kolonnemærkater

Rækkemærkater 147 151 153 157 Hovedtotal

Færre end 100 dage 45 30 8 49 132

101 – 200 dage 35 24 8 41 108

201 – 300 dage 34 23 6 33 96

301 – 400 dage 31 21 6 32 90

401 – 500 dage 38 17 7 23 85

501 – 1000 dage 55 34 11 43 143

mere end 1000 37 41 28 37 143

Hovedtotal 275 190 74 258 797



SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Der er mulighed for at stille 
spørgsmål efter hvert emne.

Pause i 1 minut, hvor vi slukker for 
lyden.

Så vender vi tilbage og svarer på så 
mange spørgsmål som muligt



3.
NØGLETAL



Hvad kan nøgletal?

• Et redskab til at drøfte og identificere 

forskelle mellem kommunerne

• Faglige og styringsrelaterede nøgletal 

styrker kommunernes samlede viden på 

tværs af området

FLIS indeholder en samlet nøgletalskube med 

fastdefinerede nøgletal for alle FLIS områder

Moderniseringen af FLIS fører til færre faste 

nøgletal som erstattes af de mere dynamiske 

aggregerede datamarter.



Nøgletal på VH

• I den tidligere FLIS VH var der 72 nøgletal

• Med Release 6.1 vil der kun være 8 

fastdefinerede VH-nøgletal i 

nøgletalskuben

• De 8 tilbageværende er de centrale 

nøgletal der kan se i FLIS-styringscockpit

på KL hjemmeside

• Alle de tidligere 72 nøgletal kan dog stadig 

genskabes og justeres i den aggregerede 

datamart.

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/flis-styringscockpit/


FLIS Styringscockpit

• I FLIS Styringscockpit findes 10 af nøgletallene på skoleområdet.

• Værktøjet giver kommuner mulighed for benchmarking og et aktuelt 

styringsoverblik. 

• FLIS Styringscockpit kan findes på: www.kl.dk/styringscockpit

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kl.dk%2Fstyringscockpit&data=02%7C01%7C%7Cfa4c18d05d3747731b0008d81122fcb5%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637278189255899686&sdata=88Dz6889WiJY5viMdD9raYBVu0O%2FRFoihEtpjZF%2Fud8%3D&reserved=0


SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Der er mulighed for at stille 
spørgsmål efter hvert emne.

Pause i 1 minut, hvor vi slukker for 
lyden.

Så vender vi tilbage og svarer på så 
mange spørgsmål som muligt



4.
DATAKVALITET



FLIS vs. Hand07 fra DST

• Hvorfor har vi indbygget alle disse 

harmoniseringsopmærkninger?

• Den ultimative plan for at indarbejde alt 

dette er at gøre det muligt at man med de 

rigtige valg i den aggregerede datamart 

kan genskabe tallene i Hand07 oversigten 

fra statiskbanken

• Men ikke nok med det, så kan følge 

opgørelsen baglæns til den 

kommunespecifikke kube og se hvordan 

data ser ud i kommunens eget system



Vores forslag til test

kom1

kom2

kom3

kom4

kom5

kom6

kom98

DST 

Harmoniserings

regler

VH

Benchmark

Kube

VS.



Resultatet af analysen

Danmarksstatistik FLIS Forskel % forskel

Ydelsesnavn ydelseskode K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Serviceloven) 1.1 131 128 141 146 128 127 136 141 3 1 5 5 2,3% 0,8% 3,5% 3,4%

Behandling ( § 102 i Serviceloven) 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

Beskyttet beskæftigelse (§ 103 i Serviceloven) 1.4 91 94 97 95 92 95 98 96 -1 -1 -1 -1 -1,1% -1,1% -1,0% -1,1%

Kontant tilskud efter § 95 til ansættelse af hjælpere (§§ 83, 84) (§ 95 i Serviceloven) 1.17 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Længerevarende botilbud inkl. tilknyttede ydelser fx §§ 83, 85 (§ 108 i Serviceloven) 1.8.1 67 66 69 68 64 65 68 68 3 1 1 0 4,5% 1,5% 1,4% -

Midlertidige botilbud inkl. tilknyttede ydelser fx §§ 83, 85 (§ 107 i Serviceloven) 1.8.2 81 84 90 95 79 82 86 86 2 2 4 9 2,5% 2,4% 4,4% 9,5%

Borgerstyret personlig assistance - BPA (§ 96 i Serviceloven) 1.13.2 27 26 25 25 27 26 25 25 0 0 0 0 - - - -

Kontaktperson for døvblinde (§ 98 i Serviceloven) 1.13.3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 - - - -

Ledsageordning (§ 97 i Serviceloven) 1.13.4 153 152 153 155 150 146 147 145 3 6 6 10 2,0% 3,9% 3,9% 6,5%

Socialpædagogisk støtte i botilbudslignende tilbud, fx botilbud efter ABL § 105/115 (§ 85 i Serviceloven) 1.12.0.1 97 99 98 99 100 102 102 103 -3 -3 -4 -4 -3,1% -3,0% -4,1% -4,0%

Øvrig socialpædagogisk støtte, fx borgernes private hjem (§ 85 i Serviceloven) 1.12.0.2 292 294 291 278 294 300 297 281 -2 -6 -6 -3 -0,7% -2,0% -2,1% -1,1%



Hvordan vil der fremadrettet blive arbejdet på at forbedre 
ovenstående

Datapakkerne er 

tilgængelig 

Ultimo 

august 

2020

september 

2020

Der foretages en 

omfattende 

validering op imod 

data i 

Statistikbanken

Resultatet af 

validering 

præsenteres og 

diskuteres med DST

Rettelser til 

Harmoniseringerne 

præsenteres for 

faggruppe og 

indarbejdes i FLIS

Nye og tilpassede 

datapakker vil 

blive gjort 

tilgængelige

september/

oktober 

2020



SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Der er mulighed for at stille 
spørgsmål efter hvert emne.

Pause i 1 minut, hvor vi slukker for 
lyden.

Så vender vi tilbage og svarer på så 
mange spørgsmål som muligt



5.
DOKUMENTATION



Dokumentation 

• Dokumentationen er ved at blive udarbejdet

• Forventningen er at den vil være tilgængelig på eflis.dk i løbet af den kommende 

uge

eflis.dk


SPØRGSMÅL FRA CHATTEN?

Der er mulighed for at stille 
spørgsmål efter hvert emne.

Pause i 1 minut, hvor vi slukker for 
lyden.

Så vender vi tilbage og svarer på så 
mange spørgsmål som muligt



AFRUNDING



Vores ønsker til jer☺

Kom i gang med at bruge data

• Undersøg hvordan I kan tilgå de nye 

datapakker hos jer

• Gå i gang med at kigge på data. De første 

par måneder har KOMBIT og Netcompany

særligt fokuseret på at kvalitetstjekke og 

identificere fejl. 

• Hold jer opdateret i dokumentation og 

meddelelser på www.eflis.dk

• Meld fejl ind på via Netcompanys

servicedesk. Find den her: www.eflis.dk

Meld fejl ind på 

via Netcompanys

servicedesk. Find 

den her: 

www.eflis.dk

Kom i gang med at 

bruge data

Husk at KOMBIT 

og Netcompany 

har fokus på 

datakvalitetet

Hold jer opdateret 

i dokumentation 

og meddelelser 

på www.eflis.dk

http://www.eflis.dk/
http://www.eflis.dk/
http://www.eflis.dk/
http://www.eflis.dk/


Yderligere information om 
dataområdet 

• Der afholdes et webinar i løbet af 

efteråret, hvor fokus vil være brug af data 

samt opsætning af standardrapporter



Tak for jeres tid

Vi håber dagen har givet jer en introduktion 

til hvad Release 6.1 vil betyde for 

voksen/handicapområdet i FLIS, samt hvor I 

kan finde yderligere information om de 

ændringer der kommer.


