
FLIS Webinar 11-03-2020: Spørgsmål og svar 
 

DFDG (Det Fælles Data Grundlag): 

Spørgsmål Svar 

Er der CPR-numre? Ja, cpr-numre og navn. 

Hvor mange dage går der inden nye data er 

tilgængelige? I FLIS´s nuværende model skal data jo 

vente på at alle områder er klar. Så hvor lang tid 

ekstra skal man beregne ift. selv at hente data 

direkte (enten selv eller via tredjepart)?  

 

Månedskørslen går i gang den 15. Datapakkerne er 

klar ved udgangen af måneden.  

Data fra marts kørsel indeholder data frem til 

29.februar.  

 

Er der historik på data eller skrives de over?  

 

Historik tilbage til januar 2017. Der kommer slides 

om det 

 

Fremgår helårspersoner i en af rapporterne? 

 

Nej. Vi tæller kun unikke borgere. Dvs. antal 

borgere. 

 

Hvornår vil vi få adgang til opgørelser over antal 

fuldtidspersoner på forsørgelsesgrupper og på 

aktiveringstyper. 

 

Spørgsmålet skal uddybes – vi vender tilbage til 

vedkommende som stillede spørgsmålet. 

 

Er releasedato 20. marts? 

 

 

Det kommer med kørslen i marts måned. 

Hvorfor er der kun 3 nøgletal til benchmark? 

 

Det er de tre nøgletal som faggruppen blev enige 

om til at starte med.  

 

Er kuberne skrevet i MDX eller i DAX (tabular eller 

mulitdimentionelt) 

 

Multidimensionelt. 

 

Vil der altid kun være data for tre år, eller vil der 

være data fra år 2017 og frem? 

 

DFDG er bygget så der er data for indeværende år 

og tre tidligere år. Så der vil være 3-4 år tilgængelig 

Data for borgere der flytter kommune, fremgår det 

hvilke kommuner der hører til data for de givne 

tidspunkter? 

 

Den vil følge reglen fra DFDG-databasen, så flytter 

en borger fra en kommune til en anden, flytter alle 

personens data med til den nye kommune 

  

 

 

 

 

 

 



 

YR (Ydelsesrefusion): 

Spørgsmål Svar 

Men så sørger I vel for at skubbe YR-data ud til alle 

kommuner som det første når månedskørslen 

starter? 

 

YR data indgår, som alle andre data i FLIS, i 

månedskørslen og vil derfor være tilgængelige i de 

datapakker der stilles til rådighed for kommunerne 

ultimo hver måned. Vi kan desværre ikke skubbe 

data ud til kommunerne før månedskørslen er 

færdig. 

 

Kan kommunerne selv hente data på 

Serviceplatformen d. 20. hver måned - eller hvor får 

kombit dem fra? 

 

Kommunerne har tre muligheder for at få adgang til 

YR data: 

1) Kommunen kan hente data der stilles til 

rådighed fra Ydelsesrefusion på 

Serviceplatformen. 

2) Gennem FLIS kan der bestilles formaterede 

YR rådata fra DSA laget. 

3) Gennem FLIS kan der bestilles bearbejdede 

YR data til rapporteringsformål fra  

Datamart laget.  

Vil det være muligt at hente YR data fra 

DSA/DSAHIST laget, så vi selv kan lave beregninger 

i vores eget LIS på samme måde som DREAM 

Gennem FLIS kan der bestilles formaterede YR 

rådata fra DSA laget. 

 

(til ovenstående spørgsmål)  

Jeg har tænkt det samme, men jeg forstår at det er 

'incremental load' således at du skal drive eget 

datawarehouse for at have al data til rådighed 

Gennem FLIS kan der bestilles data fra datamart 

laget der indeholder historik.  

Hver måned leveres der data for en kørselsperiode 

fra Ydelsesrefusion, hvis kommunen selv ønsker at 

opbygge historik skal der hentes data hver måned 

fra Serviceplatformen eller fra FLIS DSA lag.  

Er det fullload eller incremental load? 

i nævnte at der var id-nummer istedet for cpr. nr. 

Findes der en form for omsættertabel, så man kan 

se koblingen mellem cpr. nr. og id. nummer? 

 

Data fra Ydelsesrefusion er incremental, hver måned 

leveres der data for en kørselsperiode. 

Gennem FLIS kan der bestilles data fra datamart 

laget der indeholder historik og data fra alle 

kørselsperioder. 

Data indeholder CPR-nummer og navn.  

Vi kan ikke se beskæftigelse i Flis. Er de ikke lagt ud 

endnu 

 

YR og DFDG data vil være indeholdt i kommunernes 

datapakker for marts måned. 

 

Spørgsmål 5: Mette Nørlev  

Hvornår vil vi få adgang til opgørelser over antal fuldtidspersoner på forsørgelsesgrupper og på aktiveringstyper. 

Spørgsmålet skal uddybes – vi vender tilbage til Mette som stillede spørgsmål. 

På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt nogle tilføjelser til DFDG, men vi løbende have snakke med beskæftigelsesfaggruppen, 

så send gerne, ønsker så får vi faggruppen til at hjælpe med at definerer og prioriterer tilføjelser til DFDG. 

 



Spørgsmål 11: Mikkel Næsvang 

Jeg vil gerne bede om skriftligt svar på denne efterfølgende via mail.  - Hvor mange dage går der inden nye 

månedsdata er tilgængelige? Altså hvor mange dage gammelt er data.  

Jeg kender ikke det præcise svar, men vil tænke at STAR kan give svar på det hvad de generelle regler for 

hentning af data. 

Men jeg ved at der ved releasen der kommer i slut marts, er afholdte møder har foregået den 29. februar. 

 

Spørgsmål 15:  Aabenraa Kommune 

vi er ikke vant til at arbejde med Flis - hvor er det vi kan tilgå disse rapporter? 

jeg har endnu ikke forstået, hvor jeg kan finde rapporter fra FLIS. vi har valgt at få data på serviceplatformen samt tilgang via Flis. Vi 
har ikke valgt en lis leverandør til at hente data og så lave rapporter. Kan i uddybe 

Carmen: jeg kan se at Aabenraa kan selv hente data på sftp og at der er Fujitsu (Prisme) og KMD som hente 

data på vegne af Aabenraa.  

 

Tilfredshedsundersøgelse: 

 

 

 

 

Datagrundlag fra Chatten: 



DFDG: 

Spørgsmål 1:  Er der CPR numre? (Henrik Egedorf, Assens) 

Ja, cpr numre og navn. 

 

Spørgsmål 2: Mikkel Næsvang 

Hvor mange dage går der inden nye data er tilgængelige? I FLIS´s nuværende model skal data jo vente på at alle 

områder er klar. Så hvor lang tid ekstra skal man beregne ift. selv at hente data direkte (enten selv eller via 

tredjepart)?  

Månedskørslen går i gang den 15. Datapakkene er klar ved udgangen af måneden.  

Data fra marts kørsel indeholder data frem til 29.februar.  

 

 

 

Spørgsmål 3: Mikkel Næsvang 

Er der historik på data eller skrives de over?  

Historik tilbage til januar 2017. Der kommer slides om det 

 

Spørgsmål 4: Middelfart Kommune 

Fremgår helårspersoner i en af rapporterne? 

Nej. Vi tæller kun unikke borgere. Dvs. antal borgere. 

 

 

Spørgsmål 6: Lis Elgaard Nielsen 

er releasedato 20. marts? 

Det kommer med kørslen i marts måned. 

 

Spørgsmål 7: Rudersdal Kommune 

Hvorfor er der kun 3 nøgletal til brenchmark? 

Det er de tre nøgletal som faggruppen blev enige om til at starte med.  

 

Spørgsmål 8: Niels Korsgaard Andersen 

er kuberne skrevet i MDX eller i DAX (tabular eller mulitdimentionelt) 



Multidimensionelt. 

 

Spørgsmål 9: Jacob Juhl Christensen 

vil der altid kun være data for tre år, eller vil der være data fra år 2017 og frem? 

 

Spørgsmål 10: Tommy Sauer Pedersen - Syddjurs 

Data for borgere der flytter kommune, fremgår det hvilke kommuner der hører til data for de givne tidspunkter? 

 

YDELSESREFUSION (CHRISTINE) 

Spørgsmål 12: Henrik Egedorf  

Men så sørger I vel for at skubbe YR-data ud til alle kommuner som det første når månedskørslen starter? 

Nej … 

 

Spørgsmål 13: Nenad Radulovic Nielsen, Københavns Kommune 

Vil det være muligt at hente YR data fra DSA/DSAHIST laget, så vi selv kan lave beregninger i vores eget LIS på samme 
måde som DREAM  

 

Ja – der er tre muligheder for at hente data i FLIS. Rådata, DSA, DM. I dette tilfælde DSA og DM data er tilgæ 

 

Spørgsmål 14: @Nenad - jeg har tænkt det samme, men jeg forstår at det er 'incremental load' således at du skal 

drive eget datawarehouse for at have al data til rådighed 

 

Spørgsmål 16: er det fullload eller incremental load? 

 

Spørgsmål 17: i nævnte at der var id-nummer istedet for cpr. nr. Findes der en form for omsættertabel, så man kan se koblingen 

mellem cpr. nr. og id. nummer? 

 

Spørgsmåal 18: Fredensborg
 

Vi kan ikke se beskæftigelse i Flis. Er de ikke lagt ud endnu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


