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Disposition

Muligheder i dag

▪ Hvilke data skal indberettes og hvordan?

▪ Hvorfor skal data indberettes?

▪ Gode råd og anbefalinger fra Danmarks Statistik til kommunerne

Muligheder i 2022 

▪ Dialogværktøj



Oversigt over ydelser der indberettes



Årshjul 



Hvorfor skal data indberettes?

▪ Stort politisk fokus, store udgifter

▪ Viden om indsatsernes gavn

▪ Fakta til politiske beslutninger – både kommunalt og nationalt 
(benchmarking mellem kommuner)

▪ Data bruges i kommunernes økonomiforhandlinger

▪ Den kommunale udligningsordning



Gode råd og anbefalinger

Manglende data

• Det er et krav, at data skal indberettes månedligt

➢Husk at sikre, at jeres IT-leverandør overholder dette

• Nogle §§’er kan ligge i andre afdelinger i kommunen, fx § 95 og § 102

➢Husk at medtage disse

• Kvitteringsmails fra DST ved hver dataindberetning

➢Hvis data afvises, så husk at tage stilling til dette



Gode råd og anbefalinger

IT-leverandørernes rolle

• Data i jeres fagsystem og data modtaget i DST stemmer ikke altid overens

➢ Tøv ikke med at kontakte jeres IT-leverandør

• I nogle tilfælde tilbageholder IT-leverandøren data i indberetningen til DST 

(eksempelvis ved manglende målgrupper)

➢ Findes der fejllister i jeres fagsystem, hvor I kan se de tilbageholdte data?

➢ Orientér gerne DST, hvis I oplever systemudfordringer



Gode råd og anbefalinger

Datavalidering

• Nye tiltag i valideringsrapporterne

➢Husk kommentarer til gule og røde 
markeringer

➢ Kontakt DST, hvis I har brug for data på 

CPR-niveau

➢ Vi kommer gerne på besøg!



Gode råd og anbefalinger

Systemskifte

➢ Læs vores: ‘Vejledning til kommuner om systemskifte’

➢ Giv besked til DST i god tid og hold os opdateret

➢ Ryd grundigt op i jeres fagsystem, inden I skifter til det nye, jf. vejledning

➢ Når det nye system er taget i brug, kan DST danne en rapport vedr. systemskifte 



Dialogværktøjet

▪ Dialogværktøjet tilgås via VIRK.dk og består af to dele: 

▪ ALOHA som er et sikkert system til kommunikation. Det minder meget om 
e-mail. I ALOHA kan man linke direkte til individdata i: 

▪ IDEP som er et indberetningssystem, men også et system hvor DST kan 
fremvise kommunens indberettede data. 



Dialogværktøjet

▪ Dialogværktøjet vil afspejle, at DST modtager data ad flere veje: 

▪ System til system – dette er den største kilde til data. 

▪ Direkte indtastning – Dette foregår i dag via DST’s web-løsning, men vil fremover 
foregå via IDEP. 



Dialogværktøjet

I dialogværktøjet vil data på sigt kunne findes i tre ”siloer”

1. IDEP – Her indberettes data, som ikke har kunne indberettes på anden vis.

• Data indtastes direkte og erstatter den nuværende web-dialog. 

2. Historiske data – Data, som I ikke længere kan tilgå i tidligere anvendte 
systemer, fx på grund af systemskifte eller fordi systemet ”låser” tidligere 
regnskabsår. 

• Her kan data redigeres, men der kan ikke tilføjes nye sager på CPR-niveau. 

3. Alle data – Alle indberettede data. 

• Data er skrivebeskyttet



Dialogværktøjet

Forventet tidsplan:

ALOHA og indberetning i IDEP:

▪ Test af produktionsmiljø: 1 kvartal 2022

▪ Drift – slutningen af 1. kvartal 2022. 

”Siloer”: Forhåbentlig klar til test i 2. kvartal 2022. 

Rapporter: 
Kommunerne kan tilgå disse i IDEP, forhåbentligt klar til test i 2. kvartal 2022. 



Generel information

▪ Information samt relevante dokumenter findes på vores oplysningsside:
www.dst.dk/handicap

▪ Data kan ses i vores statistikbank:
www.statistikbanken.dk i tabellerne: HAND01 – HAND07

▪ Hvis I har nogen spørgsmål, er I altid velkomne til at skrive til:
handicap@dst.dk

http://www.dst.dk/handicap
http://www.statistikbanken.dk/
mailto:handicap@dst.dk


Tak til kommunerne

STOR ros til kommunerne for jeres arbejde med 
at indberette og kvalitetssikre data


