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1

FORMÅL

Ved moderniseringen af dataområderne i FLIS, tilstræbes det at begreber og definitioner i videst muligt
omfang kan sammenlignes med øvrige nationale statistikker, hvis sådanne findes.
På Det specialiserede voksenområde også kaldet voksenhandicap i FLIS har man valgt at tilnærme
begreber og definitioner til de standarder der anvender i Danmarksstatistik (DST). Dette under hensyntagen
til, at kommunerne ikke skal forholde sig til to forskellige opgørelser af de samme mål, samt at
kommunerne kan gå ind i en kvalificeret dialog om opgørelsesmetoder for nøgletal på det kommunale
område, med eventuelle statslige aktører på dataområdet.

2

CENTRAL DATAVALIDERING

Fra FLIS foretages årligt en validering op imod oversigten HAND07 på Statistikbanken
(https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920). Der eksisterer en del andre oversigter om
samme område på statistikbanken

Men FLIS har valgt at HAND07 er den meste relevante. Grunden til at det er realistisk skyldes at DST og
FLIS allerede fra opstarten af Voksenhandicap data i FLIS aftalte af dele snitflade, først L401 og nu L402.
Som beskrevet i Voksenhandicap dokumentationen (https://www.eflis.dk/media/1199/flis-voksnehandicappede.pdf ), foretager DST en række test af alle de data de modtager fra de kommunale
omsorgssystemer. Formålet af disse test er at opmærke om en given datarække skal have en specifik
behandling. Denne databehandling kan enten være at datarække enten ændres eller slettet før data bliver
godkendt af kommunerne og efterfølgende offentliggjort på statistikbanken.
I den kommunespecifikke kube i FLIS (den hedder ’Voksne Handicappede’) er det muligt for den enkelte
kommune at se hvilke af deres borgere og ydelser som bliver påvirket af DST tests. Se i bilag til
Voksenhandicap dokumentationen for at se eksempel for hvordan der arbejdes med disse regler.
I den aggregerede kube (den hedder ’Voksne Handicappede Benchmark’) bliver der dog taget højde for
DST reglers udfald, det vil sige fra den kommunespecifikke kube og til den aggregerede kube ændres og
eller slettes borgere for at FLIS kan valideres op imod DST.
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INDHOLD AF VALIDERINGSARK

Der er bygget et Excel ark, som på nuværende tidspunkt indeholder et ark for der validerer data for 2019 og
en for 2020. Begge disse ark består af tre dele, en der viser de faktiske data fra DST og FLIS, en der viser
forskellene og en hvor det er muligt at vælge kommune.

I den første del, til venstre kan man se en genskabelse af HAND07 oversigten fra Statistikbanken, og en
tilsvarende oversigt baseret på data fra voksenhandicap benchmark kuben fra FLIS.
I midten ses oversigten over forskellene mellem DST og FLIS, her er baggrundsfarverne defineret som
følger
Farve

Definition
Når forskellen mellem DST og FLIS er lig 0
Hvis forskellen mellem DST og FLIS er større en 0 og mindre end elle lig +/- 2
Hvis forskellen mellem DST og FLIS er større end +/- 2

I højre side er der en slicer, hvor det er muligt at vælg kommune. I dette ark er det kun muligt at vælge en
kommune adgangen. Ønsker man at foretage benchmark analyser, indeholdende flere kommuner se da et
rapporteksempel vedr. dette i Bilaget til Voksenhandicap dokumentationen.
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