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Velkommen til FLIS møde

• Tilbagemeldingerne fra sidste møder var positive

• Ny kanal

• Dagsordenspunkterne vælger I

• Maj, August, november, februar



Agenda 
▪ Status og datakvaliteten på alle FLIS´

dataområderne 

▪ Nye muligheder for adgang til og brug af data 
i FLIS

▪ Den kommende release i juli 2021

▪ Dataområde pipeline for de fremtidige 
releases

▪ Brugertilfredshed og evaluering af FLIS 

▪ Hør mere om FLIS på de kommende 
webinarer og møder
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- marts 2021
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It-konsulent (100%)

Udvikling og Datavalidering

Erik Damsted
It-Arkitekt (100%)

Månedskørsel og Udvikling

Ulrik Heefelt
It-konsulent (100%)

Udvikling og Datavalidering

Fælleskommunal

Ledelsesdata 

InfraStruktur

I alt ca. 7 årsværk

Danny Larsen
Projektkoordinator (60%)

Administration

Koordinering

Louise Dalby
Projektleder (100%)

Rebecca Wessel Knaack
Kommunikationskonsulent

Kommunikation



STATUS OG DATAKVALITETEN PÅ 
ALLE FLIS´ DATAOMRÅDERNE 



Målsætninger for datakvalitet i FLIS

• Datakvaliteten skal være høj

• Datakvaliteten skal synliggøres 

• Datakvaliteten skal løftes fra registrering 

til præsentation

• Brugerne skal have tillid til data



Elementer til at højne datakvalitet i FLIS

Test af 

registreringer i 

fagsystemet

Harmonisering 

af begreber og 

definitioner

Øget fokus på 

systemskifter
NBI test

Dokumentation 

af al 

databehandling

Hvordan

forventer vi at 

måle datakvalitet?

Snitflade fra 

kommunens 

system-

leverandør

Indretning 

af 

kommunens 

systemer

Kommunens 

registrerins

praksis

FLIS 

behandling 

af data

BI-

systemets 

behandling 

af data

Indlæsning 

fra 

kommunale 

snitflader

Løbende 

Validering 

af data

Automatiserede 

kontroller og 

test

Forslag til 

standardrappor

ter



Skoleområdet eksempel

Test af registreringer i fagsystemet

Dokumentation af databehandling 

Harmonisering af begreber og definitioner 

Løbende validering af data

Forslag til standardrapporter



Skoleområdet eksempel

”Dokumentation af databehandling”

På eflis.dk, er der i dokumentationen beskrevet alle de regler der er implementeret 

ved indlæsning af data.

Dokumentationen findes her: 

https://www.eflis.dk/dokumentation

https://www.eflis.dk/dokumentation


Skoleområdet eksempel

”Harmonisering af begreber og definitioner”

Definitioner og begreber er tilnærmet Styrelsen for IT og Læring. Begreber og 

definitioner er beskrevet i dokumentationen på eflis.dk.

Dokumentationen findes her: 

https://www.eflis.dk/dokumentation

https://www.eflis.dk/dokumentation


Skoleområdet eksempel

I dokumentationen er alle begreber 

dokumenteret.

Eventuelle forskelle i opgørelsesmetode 

mellem FLIS og STIL er beskrevet.



Skoleområdet eksempel

”Løbende validering af data”

Data for alle kommuner og deres tilhørende institutioner er valideret op i mod 

Styrelsen for IT og læring og eventuelle mangler i data er beskrevet.

Overblik over den centrale datavalidering findes her: 

https://www.eflis.dk/vejledninger-for-kommuner/datavalidering/

https://www.eflis.dk/vejledninger-for-kommuner/datavalidering/


Skoleområdet eksempel

Eventuelle mangler i data er beskrevet helt ned på institutionsniveau 



Skoleområdet eksempel

”Test af registreringer i fagsystemet”

På kommunernes administrationsportal er der overblik over test af eventuelle 

fejlregistreringer i data, administrationsportalen findes her:

https://admin.eflis.dk/



Skoleområdet eksempel

Det er muligt at trække rapporter med de registreringer der går på ‘fejl’. 



Skoleområdet eksempel

”Forslag til standardrapporter”

I dokumentation på eflis.dk findes der 

hjælp til opsætning af 

standardrapporter der er 

sammenlignelige med Styrelsen for It 

og Læring.

Dokumentationen findes her:

https://www.eflis.dk/dokumentation

https://www.eflis.dk/dokumentation


Status på de resterende dataområder

Der arbejdes på at validerer de andre data områder svarede til det arbejder der er gennemført på skoleområdet. Der startes med de 

områder der allerede er moderniseret eller snart bliver leveret i moderniseret version.

I kan følge fremdriften på dette arbejde på https://www.eflis.dk/vejledninger-for-kommuner/datavalidering/

https://www.eflis.dk/vejledninger-for-kommuner/datavalidering/


Status for arbejdet med datakvalitet på de resterende dataområder

Test af 

registreringer i 

fagsystemet

Dokumentation 

af 

databehandling 

Harmonisering af 

begreber og 

definitioner 

Løbende 

validering af 

data

Forslag til 

standard-

rapporter

Borger Moderniseret juli 2021

Økonomi Q3 2021 √ √ Q2 2021 Behov afdækkes

Personale Moderniseret juli 2021

Ydelsesrefusion √ √ √ Ikke relevant √

DREAM Ikke relevant √ Ikke relevant Ikke relevant Behov afdækkes

DFDG √ √ Ikke relevant Behov afdækkes

Skole √ √ √ √ √

Dagtilbud Nyt dataområde fra juli 2021

Ældre/omsorg Planlagt til modernisering ultimo 2021/primo 2022

Voksne/handicappede √ √ √ Q2 2021 Behov afdækkes

Udsatte Børn og unge Moderniseret juli 2021



DATAKONTROL I FLIS



Datakontroller i FLIS

Formålet er, at højne datakvaliteten ved at opdage og 

håndtere fejlbehæftede data.

Formålet er at sikre at de aftalte dataleverancer bliver 

overholdt.

Da FLIS modtager mange filer (over 50.000 pr måned) 

er kontrollerne i videst muligt omfang automatiserede.

Datakontroller er også rettet mod aftagere af data ved 

mistanke om fejl i datas indhold.

FLIS komponenten ”Fileverifier” er den centrale tekniske 

enhed i opdagelse af leverancefejl og er blevet udbygget 

kraftigt i de seneste 18 måneder. 



Overordnede datakontroller i FLIS

Leverance Indlæsning Data Uddata

Udføres løbende Udføres ved månedskørsel



Datakontroller i FLIS

Modtager FLIS i det forventede 

tekniske format?
Modtager FLIS de forventede filer?

Indeholder data de forventede felter?
Er loadtypen (”historikken”) som 

forventet?

Modtager FLIS på det forventede 

tidspunkt?

Er kontrolfilen (”specifikation”) 

korrekt og læsbar?

Leverancekontrol

Indlæsning

Er datamængder som forventet? 
Er klassifikationer og stamdata 

korrekte? 
Indholdsprøver (”NBI”)

Dataindhold

Sikkerhedskontroller Datamængder i datapakker Datapakker integritet

Uddata



NYE MULIGHEDER FOR ADGANG 
TIL OG BRUG AF DATA I FLIS



Lettere adgang til FLIS data

Med FLIS F forsvandt online-rapporter 

Der har været stor fokus på stabile leverancer af data

Der er fokus på datakvalitet

Tiden er kommet til at undersøge hvordan FLIS data 

kan gøre mere tilgængelige og nemmere at arbejde 

med for kommunerne



Lettere adgang til data i FLIS

Ideen er, at man 

kan arbejde med 

FLIS data direkte 

i sit foretrukne 

værktøj på sin 

PC.

Det kan fx være 

PowerBI, Excel, 

Tableu, Targit

eller noget helt 

andet. 



Udfordringer for kommunerne 

FLIS er ”byg-
selv”

• Betydelig teknisk indsigt er 
nødvendig for at kunne 
”transformere” FLIS data til 
lokale datasæt i kommunerne 
hver måned. 

Leverandører

• Mange kommuner vælger at 
bruge en eller flere leverandører 
der ordner det praktiske eller 
sælger specifikke løsninger. 

• Dette er ofte forbundet med 
relativt store omkostninger. 

Kompleksitet

• Vejen fra et kommunalt ønske 
om at anvende FLIS data til 
faktiske rapporter og 
dashboards er lang. 



Vi tester (i en såkaldt ”POC”) en ny adgang til FLIS data

POC 

• ”Proof of concept”

• Et miniprojekt hvor vi relativt 
hurtigt undersøger både teknik, 
omkostninger og 
forretningsmæssig værdi.

• Er aktivt i et par måneder. 
Derefter evalueres. 

Det er en 
test

• Syv kommuner får mulighed for 
at teste – og hjælper med at 
evaluere – og med at finde fejl 
og forbedringsmuligheder. 

• Microsoft Danmark bidrager 
med teknisk rådgivning.

• POC’en påvirker ikke FLIS’ 
almindelige drift.

Det skal give 
mening

• Kan ideen om ny adgang til FLIS 
data bære i virkeligheden?

• Kan løsningen ”skrues op” så 
alle kommuner kan kobles på?

• Kan kommunerne se værdien?

• Hænger økonomien sammen?

Testen skal undersøge om det er muligt at give alle kommunale brugere af FLIS direkte adgang til data fra 
kommunens eget foretrukne værktøj. Fx PowerBI, Tableu eller noget helt andet. 



I første omgang åbnes for 

følgende data

Deltagende kommuner

(to brugere pr kommune)

Status – kommunal 

inddragelse

• Økonomi Borger 

Benchmark

• Nøgletal

• Voksen handicappede 

Benchmark

• Holstebro

• Hillerød

• Lemvig

• Syddjurs

• Næstved

• Slagelse

Den tekniske løsning er på 

plads – og testes internt i de 

kommende uger. 

Deltagende kommuner er 

orienteret om 

brugeroprettelse mv. 

Der planlægges webinarer 

og anden information for 

deltagende kommuner.

Der planlægges 

evalueringsproces mv. 

Status på POC 



DEN KOMMENDE RELEASE 6.3  I JULI 2021



Den kommende release 6.3 i juli 2021

Modernisering af dataområderne: 
- Borger
- Personale
- Udsatte Børn og Unge 

Nye dataområder 
- Dagtilbud
- Elevfravær

28. Juni 2021

Releasedokumentation 

tilgængeligt 

31. Juli 2021 

Release 6.3 

Go live

Juni 2021

Webinar om 

indhold af 

Release 6.3

August 2021

Webinar om 

indhold af 

Release 6.3

‘Hypercare’ 1. august – 1.november



DATAOMRÅDE PIPELINE FOR DE 
FREMTIDIGE RELEASES



Udkast til den kommende release 
6.4

• Borger modernisering del 2

• Fælles Sprog III

• Ældre

• Sundhed

• Dagtilbud 2 (AULA data) 

• Kommuners sygedagpengesystem (KSD)

• Kommunernes ydelsessystem (KY)



EVALUERING AF FLIS 



FLIS skal evalueres i KL’s bestyrelse

Milepæle for FLIS:

Forud for evalueringen drøfter KL FLIS med de fem ØDF-kredse (ultimo maj/primo 

juni), der laves dybdeinterviews, og der gennemføres surveys

KL’s bestyrelse vil drøfte evalueringen i august 2021

2010-2015

FLIS etableres med 
78 FLIS-kommuner

Løbende udrulning af 
dataområder

2016-17

FLIS genudbydes 
med 90 FLIS-

kommuner

Opdateret FLIS-
strategi

2021

Evaluering af FLIS i 
KL’s bestyrelsen

Uddrag fra tilslutningsaftale:



HUSK AT BESVARE FLIS-
BAROMETER SURVEY!



HØR MERE OM FLIS PÅ DE 
KOMMENDE WEBINARER OG 

MØDER



Kommende webinarer

Møder om indholdet i Release 6.3 – juni og august

- Alle kommuner

- Kommuner med egne løsninger på BI området

- BI leverandørerne 



Spørgsmål ?

• Input 

• Forbedringspunkter

• Dagsordenspunkter

• Kontakt os gerne   

• Find os her

https://kombit.dk/medarbejdere

