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Gode data er fundamentet for digital transformation og velfærd. Bruges data 
klogt, kan de være med til at forbedre klimaet, velfærden, brugeroplevelser og 
meget andet. 

Mængden af data vokser, og kommunerne ligger inde med data i mere eller 
mindre strukturerede former og kvalitet, og det kan være et problem.

Kernen i problemet er, at der enten ikke findes data om indsatser og effekter 
eller at de data, der findes, ikke er af tilstrækkelig god kvalitet.

Formålet med programmet er at fortsætte arbejdet med datastandardiseringer 
på en række prioriterede områder, som bl.a. skal sikre, at data kan bruges til 
multiple formål. 

For borgerne betyder det, at kommunerne bedre kan indoptage nye 
teknologier og dermed i højere grad bliver i stand til at kunne målrette 
indsatser og forløb til gavn for den enkelte.

Bedre styring og velfærd med data
Kommunernes Digitaliseringsprogram (kl.dk)

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringsprogram/


➢ Voksende datamængde i kommunerne
➢ Varierende datakvalitet
➢ Behov for bedre muligheder for anvendelse og 

deling af data
➢ Mangel på data om indsats og effekt, særligt på 

de store velfærdsområder

Hvorfor en fælleskommunal dataindsats?



1. Gennemførelse af 2-4 
datastandardiseringsprojekter

2. Udarbejdelse af en fælleskommunal 
datastrategi

To hovedspor i delprogrammet



Status maj 2021
Projekt: Mere viden om resultater og indsatser for udsatte børn (igangsættes aug. 
2021)

Analyse: Fælles standard for hjælpemidler på tværs af sundheds-, ældre- og 
socialområdet (igangsættes aug. 2021)

Initiativer undervejs:
Standardisering af kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde
Styrket udbredelse af og øget værdiskabelse ved brug af Internet Of Things
Kloge kommunale kvadratmeter

Datastandardiseringsprojekter



Udvikling af 
dokumentationsmetoder, 
værktøjer og tilhørende 

klassifikationer, samt begrebs-, 
informations- og datamodeller

Teknisk implementering af 
dokumentationsmetode og 

fysiske modeller i IT-systemer

Organisatorisk implementering 
af dokumentationsmetode

Opsamling af data i IT-
systemer

Fra fagsystem til 
databehandling i teknisk 

løsning

Fra teknisk løsning til 
databehandling i kommuner,  

DST, FLIS m.m.

- Databasetabeller, attributter 

og regler

- Implementering af modeller i 

IT-systemer

- Udrulning, implementering og 

anvendelse 

- Brug af indberetningsvejledninger

- Opsamles data fra 

dokumentation i fagsystem

- Brug af klassifikationer

- Brug af valideringsregler

- Hvordan lagres data og kan 

det genfindes

- Samling af data fra 

fagsystem til datalager

- Validering af data, bl.a. 

komplethed og validitet 

Databehandling, bl.a. 

definition og afgrænsning

- Definition og afgrænsning

- Validering af data, herunder 

komplethed

- Kan kommunerne genkende 

egne data

- Fælleskommunal 

udviklingsarbejde ift. faglig 

metode og værktøjer

- Udarbejdelse af 

klassifikationer

Databehandling

Datastandardisering
og datakvalitet



➢ Data som middel til at skabe bedre velfærd
➢ Fælleskommunalt mandat og ejerskab på 

datadagsordenen 
➢ Bedre udnyttelse af data

Hvad kan kommunerne bruge en fælles
datastrategi til?



Datatemaer fra KL foranalyse (2020)

https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-og-
teknologi/2021/januar/bedre-velfaerd-og-styring-med-data/

https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-og-teknologi/2021/januar/bedre-velfaerd-og-styring-med-data/


Kloge data
”Når vi bruger data rigtigt forbedres den borgernære velfærd”

Budskab 1: Gode data, er data, der bliver brugt

Budskab 2: Bedre data er ikke altid lig mere data

Budskab 3: Data skal give mening

Budskab 4: Vi bruger data innovativt



Sikre data
”Når borgerne og omverdenen har tillid til, hvordan vi opbevarer og anvender 
data, fremmes demokratiet”

Budskab 1: Borgernes tillid er en forudsætning

Budskab 2: Lovmedholdelighed er en selvfølgelighed

Budskab 3: Gennemsigtighed er ambitionen



Fælles data
”Når vi går sammen på datadagsordenen, står vi stærkere”

Budskab 1: Fælles udfordringer løser vi i fællesskab

Budskab 2: Vi udvikler og anvender fælleskommunale datastandarder

Budskab 3: Vi bruger data på tværs af fagområder

Budskab 4: Vi lærer af hinanden 

Budskab 5: Vi deler vores data



Vi afslutter her, og vender tilbage til hovedmødet.

Hvis du vil følge med i aktiviteter og leverancer i Bedre velfærd og 
styring med data:
5. Bedre velfærd og styring med data (kl.dk)

Tak for ordet ☺

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringsprogram/5-bedre-velfaerd-og-styring-med-data/

