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Danmarks Statistik, Velfærd 3. december 2012 
Sociale ressourcer sho/- 
  Akt.nr. 2142102 
 
Til Brugerudvalget for Velfærdsstatistik 
 

Handicapdokumentation 

Siden sidste møde i brugerudvalget for Velfærdsstatistik har Danmarks Statistik fået 
opgaven med at etablere Handicapdokumentation. Bevillingen kommer fra Social- og 
Integrationsministeriet og består af først en udviklingsopgave og efterfølgende en 
driftsopgave. Projektet følges af en styregruppe og en arbejdsgruppe, hvor KL, Danske 
regioner og Finansministeriet også deltager. 
Al dataindsamling sker i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område. 

Definition 

Handicapdokumentation omfatter tilbud og ydelser, som gives efter lov om social 
service til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder 
sindslidende samt socialt udsatte, der modtager handicaprelaterede ydelser. 
Handicappede, sindslidende og socialt udsatte, der ikke får ydelser efter denne lov, er 
således ikke omfattet. Disse personer belyses især ved alvorlige handicap af statistik 
om førtidspension, kontanthjælp mv. 

Data erstatter blanketter 

De persondata, der skal indsamles, baserer sig på DHUV (Digitaliseringsprojektet for 
Handicappede og Udsatte Voksne), som er udviklet i et samarbejde med Social- og 
Integrationsministeriet og KL. 
 
Data erstatter de blanketter, der hidtil er sendt ud til institutioner og kommuner om 
handicappede voksne, fx botilbud og støtte- og kontaktpersoner. Blanketterne har til 
og med 2012 været en del af den sociale ressourceopgørelse, hvor oplysninger 
indsamles summarisk og hvor modtagere af ydelser således kunne være med flere 
gange, dvs være talt med i flere forskellige optællinger. 
 
Der indsamles kun basisinformation, som kan bruges til statusoplysninger en gang 
årligt. På sigt vil der være muligheder for at danne forløbsdata, men disse vil ikke 
belyse effekt af tilbuddene.  

Udviklingsopgaven 

Formålet med Handicapdokumentation er at indsamle oplysninger til dokumentation 
af kommunernes aktiviteter og effekterne heraf. Oplysninger indsamles fremtidig på 
personnummerniveau.  
 
For kommuner, der har et IT-system, der lever op til DHUV, indsamles data via 
system-til-systemløsninger. Der er en række IT-leverandører, der allerede tilbyder 
DHUV-løsninger og hvor kommunerne har indgået aftaler og derudover er et fælles 
udbud via KOMBIT i gang. 
 

Kommuner, der ikke har og heller ikke er lige ved at få et IT-system, skal i stedet 
registrere og indberette oplysningerne om personerne i en web-baseret dialogløsning, 
som Danmarks Statistik er ved at udvikle.  
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Kommunerne er i foråret blevet spurgt om, hvorvidt de allerede har eller er ved at 
anskaffe en DHUV-løsning eller om de vil bruge dialogløsningen. 
 

Der har i 2012 været udfoldet ihærdige bestræbelser på at opstille et endeligt 
dataformat. På nogle områder har det været nødvendigt at ændre formatet 
sammenlignet med det, der var beskrevet i den oprindelige aftale om 
handicapdokumentation fra december 2011.   
 
Danmarks Statistik har i november sendt en orientering og et link til dataformatet til 
kontaktpersonerne i kommunerne. Opdateret dataformat samt orienteringer fra 
Danmarks Statistik kan ses på: www.dst.dk/handicappede  

 

KL og Socialministeriet har den 8. november 2012 sendt et brev til 
kommunaldirektørerne og socialdirektørerne. I brevet informeres der om ændret 
tidsplan for indberetninger af data på handicapområdet til Danmarks Statistik. Det 
oplyses, at fristen for at starte indberetninger er skubbet til 1. april 2013 og at fristen 
for, at alle kommuner skal indberette et fuldt datasæt (alle aktive eksisterende sager) 
er skubbet til senest 1. juli 2013. 
 

Brevet kan ses på: www.sm.dk 

 

Danmarks Statistik vil snarest skrive ud til kontaktpersonerne for at få opdateret 
oplysningerne om hvilke kommuner, der har IT-systemer og hvilke, der skal bruge 
vores webbaserede indberetningsløsning. 
 

Test af indberetningsløsningerne er planlagt til februar/marts 2013.   
 

Udviklingsopgaven består endvidere i at udvikle et system til modtagelse og 
fejlsøgning af de indkomne data, således at de kan indgå i statistikproduktionen. 
Denne opgave er planlagt til foråret 2013. 

Indikatorer 

I 2013 aftales også endeligt med parterne i projektet, hvilke indikatorer, der skal 
publiceres i statistikbanken, første gang i foråret/sommeren 2014 for året 2013. Som 
udgangspunkt handler indikatorerne om ydelser, tilbud og målgrupper. Derudover 
opstilles effektindikatorer med brug af baggrundsoplysninger om de pågældende 
personers uddannelse og beskæftigelse samt boligforhold. Der stiles mod 20-25 
indikatorer. 

Driftsopgaven 

Udviklingsopgaven efterfølges af driftsopgaven, hvor indberetningerne fra 
kommunerne løbende skal checkes for fejl, mangler og udeladelser. Der udvikles 
tillige særlige tilbagemeldinger til kommunerne.  
 
Principperne for modtagelse og fejlsøgning samt tilbagemeldingstabeller drøftes 
mellem parterne i dokumentationsprojektet. 
 
I denne fase sættes system i publicering og der aftales, hvilke yderligere indikatorer, 
der skal opstilles. 

Systemoversigt 

Systemoversigten for Handicapdokumentation ligner den, der er præsenteret for 
Udsatte Børn og Unge. 

Survey 

Dataformat 

Tidsplanen 
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Dataliste 

Hver person kan optræde flere gange, nemlig én gang pr visiteret ydelse og der vil 
blive lavet statistik over antal unikke personer, således at en person der fx bor på 
botilbud og har en støtte- og kontaktperson kun optræder én gang i det samlede 
resultat. 
 
Der indsamles følgende oplysninger om den enkelte modtager: 

• Personnummer 
• Ydelse (fx ophold på længerevarende botilbud, beskyttet beskæftigelse, 

støtte- og kontaktpersonordning) 
• Betalingskommune (hvis det ikke er den indberettende kommune, dvs 

handlekommunen) 
• Ydelsesenhed (periode eller styk) 

• Bevillingsdato 
• Startdato 

• Forventet slutdato 
• Slutdato (angiver, at en periodeydelse ikke længere er aktuel) 

• Tilbudstype (hvis ydelsen er ophold fx længerevarende botilbud, midlertidigt 
botilbud, plejebolig) 

• Produktionsenhedsnummer eller Adresseoplysninger for tilbuddet (hvis 
ydelsen er ophold) 

• Målgruppe (under Fysisk funktionsnedsættelse: fx Mobilitetsnedsættelse, 
Kommunikationsnedsættelse og under Psykisk funktionsnedsættelse: fx 
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse, Sindslidelse) 

 
For ydelse, tilbud og målgrupper er der taget udgangspunkt i Socialstyrelsens 
”Sociale begreber”. 


