
1. Indberetningssystem

2. Familierettet støtte
registreres på Cpr-nr.

3. Indikatorer

Indberetningssystem

Det Nationale 
Dokumentationsprojekt

for udsatte børn og unge



� Web-løsning implementeret (preloaded med åbne sager 
31/12-2011)

� DUBU-systemet (vi har modtaget indberetninger fra enkelte 
kommuner fra 4. kvartal 2012)

� Logica systemet meldt klar – test accepteres af DST

� CSC-systemet – (København) er meldt klar af CSC  – men 
modulet vil ikke blive brugt af København før tidligst i 2014

Status 1. januar 2013

2



3

Indberetningssystem pr. 1. januar 2013

Kommunerne benytter enten Web eller 
system-til-system (sags-system)

Data hentes den 15.  

Danmarks 
Statistik

Automatisk

Validering 

Test, Fejlretning 
og dannelse af 
forløbsregister

Statistik om 
udsatte børn 
og unge

WEB

KMD

IBM
DUBU

LOGICA (CSC)
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STOR
forskel i 
sags-
behandlings-
systemerne

Status november 2013. Seks system-til-
system leverandører + Web-løsning

Systemer i kommunerne

Aalborg

IBM
DUBU

(CSC)

KMD

LOGICA

Aarhus

WEB
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Validering

• Mangler 
udfyldning 
af felter

• Valide 
værdier

1. Databehandling
Validering - ved indtastning

Web-system og system-
til-system løsning



2. Databehandling 
Fejl i Metadata – mail til kommunen

6

Data hentes den 15.  

Automatisk

Validering 

WEB

KMD

IBM
DUBU

LOGICA

Aarhus

Automatisk mail til 
kommunen. 
Både når data bliver 
overført og når data 
bliver afvist
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3. Databehandling
Fejl – dataindhold

Statistik om 
udsatte børn 
og unge 

2 Kerneproblemer

1. Der mangler data fra 
kommunerne 

2. Data i eksisterende register og 
nye data matcher ikke

Test, Fejlretning 
og dannelse af 
forløbsregister
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Web-system

Kommunen
kan se alle
dem der har
en  “ikke
afsluttede sag” 
i kommunen
pr. 31. 12 .2011

010
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Status 15. november 2013 (2012 data) 
Elektroniske indberetninger

WebWebWebWeb----løsning: løsning: løsning: løsning: 71 kommuner71 kommuner71 kommuner71 kommuner

DUBU (IBM):DUBU (IBM):DUBU (IBM):DUBU (IBM): 29 kommuner 29 kommuner 29 kommuner 29 kommuner 
LogicaLogicaLogicaLogica:::: 2 kommuner2 kommuner2 kommuner2 kommuner
AarhusAarhusAarhusAarhus :::: 1kommune1kommune1kommune1kommune
Aalborg:Aalborg:Aalborg:Aalborg: 1kommune1kommune1kommune1kommune
CSC:(København)  CSC:(København)  CSC:(København)  CSC:(København)  ExcelExcelExcelExcel

KMD???? KMD???? KMD???? KMD???? –––– Vi mangler 15 kommunerVi mangler 15 kommunerVi mangler 15 kommunerVi mangler 15 kommuner

Vi har ikke kunne få data fra ”nye ”siden  slut augustVi har ikke kunne få data fra ”nye ”siden  slut augustVi har ikke kunne få data fra ”nye ”siden  slut augustVi har ikke kunne få data fra ”nye ”siden  slut august
Blev løst af Digitaliseringsstyrelsen i fredags (22/11)Blev løst af Digitaliseringsstyrelsen i fredags (22/11)Blev løst af Digitaliseringsstyrelsen i fredags (22/11)Blev løst af Digitaliseringsstyrelsen i fredags (22/11)



Det Nationale 
Dokumentationsprojekt

for udsatte børn og unge

Familierettet støtte

registreres på Cpr-nr.

11/25/201310



Familierettede foranstaltninger
Omlægning af registreringspraksis

FRA 1. januar 2013 – SKAL kommunernes indberetning til 
Danmarks Statistik vedrørende familierettede foranstaltninger 

omlægges til indberetninger knyttet til barnets cpr.nr.,frem for 

de nuværende summariske tal forhver kommune.

(Ydelser fra 1. januar 2012)

11/25/201311



Både person- og familieparagraffer

11/25/201312



.

Familierettede foranstaltninger

Vi har modtager meget færre familierettede 
foranstaltninger end ”antal familier”.
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Status:  27 kommuner har enten slet ikke 
indberettet eller kun indberettet 1 - 2 ”sager”. 



Det Nationale 
Dokumentationsprojekt

11/25/201314

Indikatorer
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Statistikken består af flere delelementer

Test, Fejlretning 
og dannelse af 
forløbsregister

Statistik om 
udsatte børn 
og unge

AnbringelsesAnbringelsesAnbringelsesAnbringelses----
registret fra registret fra registret fra registret fra 
AnkestyrelsenAnkestyrelsenAnkestyrelsenAnkestyrelsen

19 
indikatorer

Misbrug Krim

Udd

Fravæ



Vi mangler data til 7 af 19 indikatorer 

1. Udsatte børns vægt og højde, når der er etableret en national database om børns sundhed.

2. Tid fra underretning til kontakt til fagperson/forældre

3. Udsatte børns fritidsaktiviteter

4. Venskaber hos de udsatte børn

5. Karakter og omfang af voksenkontakt blandt udsatte børn

6. Kontakt til forældre/søskende

7. Trivsel generelt blandt udsatte børn

Databrud:

8. Varigheden af seneste anbringelse og anbringelsesforløb

11/25/201316



Det Nationale 
Dokumentationsprojekt

11/25/201317

2014



Udfordringer – Nu og i 2014

�Nyt elektronisk indberetningssystem
Web-løsning + 6 system-til-system 

�Familierettet støtte registreres på Cpr-nr.
71 kommuner har indberettet

� Indikatorer
4 indikatorer - mål i 2020 plan 



�Få systemet sat i drift og ind i ”god gænge”

�Ankestyrelsen (Overtager fra Socialministeriet)

�Databrud  2005/2006 oprettes i samarbejde 
med Ankestyrelsen  

Udfordringer i 2014

19



Tidsplan 2013 (fra mit oplæg sidste år)

11/25/201320

Juli
2013

December
2013

14. Februar
2013

Indberetning af data for 2012 
fra kommunerne

Udvikling og test af statistiksystem  for 
2012 og frem

(evt. tilbagemeldingsoversigter)

Dan, test og udgiv
indikatorer for 2011

Dan, test og 
udgiv 2012-tal

Dan, test og udgiv 
2011-tal



Tidsplan 2014

11/25/201321

Juli
2014

Dec. 
2014

marts
2014

data for 2012

indikatorer
for 2012

Dan, test og 
udgiv 2013-tal

Dan, test og udgiv 2012-
tal

Indberetning af data for 2013 fra kommunerne

Indberetning af data for 2014 fra kommunerne

Sep. 
2014


