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Formålet med FFB uddata-specifikation 
Formålet med at lave en Uddata-specifikation for FFB-data er, at man som kommune kan trække data ud af it-fagsystemer på en sammenlignelig 

måde på tværs af kommuner og it-fagsystemer på det voksne handicap- og udsatteområde. Dette styrker grundlaget for databaseret fælleskommunal 

læring. 

Uddata-specifikationen anvender fælleskommunale klassifikationer fra det fælleskommunale funktionsevnekatalog og det fælleskommunale indsats-

katalog. De fælleskommunale klassifikationer er placeret på klassifikationsserveren (HealthTerm), og kan findes i formidlingsversioner på 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/socialomraadet/faelles-faglige-begreber/materialer/. 

Ved at opbygge Uddata-specifikationen efter fælleskommunale klassifikationer gives der plads til at hver enkel IT-leverandør kan indrette funktionali-

tet og brugergrænseflade, mens der er en minimumsdefinition af hvilke data-elementer der skal kunne afleveres. Dette understøtter en dokumentati-

onspraksis, hvor medarbejdere ikke nødvendigvis følger samme arbejdsgang. 

Der er udformet en mapning-vejledning til det fælleskommunale indsatskatalog til de nuværende indberetninger til handicapstatistikken jf. ” B3-L402-

Kravsspecifikation-for-De-Kommunale-Serviceindikatorer-Handicap-og-udsatte-(voksne)”. 

Målgruppen for uddata specifikationen er IT-fagsystemsleverandører og IT-medarbejdere i kommunerne. 

Skulle du have spørgsmål til dette dokument kan du finde kontaktoplysninger på www.kl.dk/ffb 
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Læsevejledning til kolonneoverskrifter i Uddata-specifikationen 
Datablok 

Repræsenterer en blok af data der indgår i et data-udtræk.  

Blokkardinalitet 

Berører kardinaliteten af datablokken – altså hvor mange af hver datablok der kan være i et dataudtræk på 

individniveau. Eksempeltvist kan der kun være ét cpr-nr. pr. indberetning på borger. Blokkardinaliteten er 

visualiseret i tabellen til højre. 

Dataelement 

Angiver dataelementerne i hver datablok. Eksempelvis indeholder datablokken [Indsatsmål] oplys-

ninger om hvilket begreb målet knytter sig til, typen af indsatsmål, forventet fremtidigt niveau og 

hvornår målet er oprettet og skal følges op på. 

Elementkardinalitet 

Angiver kardinaliteten for hvert enkelt dataelement. Kardinaliteten angiver hvor mange af hvert ele-

ment der kan indrapporteres pr. datablok. Eksempeltvist kan datablokken [Social indsats] indeholde 

flere målgrupper og flere ydelser, men kun ét socialt tilbud. Det er visualiseret i tabellen til højre. 

Værdi 

Angiver indrapporterings-værdien for hvert enkelt dataelement. Eksempeltvist angiver værdi at klassifika-

tioner skal indrapporteres med deres FFB-UUID, hvilket hentes fra klassifikationsserveren (HealthTerm). 

Klassifikation 

En specificering af hvilken klassifikation eller standard der skal anvendes. En læsbar version af FFB-klassifikationer, hvor der kan skabes et overblik over anvendte klassifikati-

oner og grupperinger, kan findes i dokumentet; FFB - Bilag 1 - overblik over klassifikationer. 

Eksempel på indhold i datablok 

Angiver et læsbart eksempel på hvordan data kunne se ud i en indrapportering. Dette er ment som vejledningsstøtte. 

Dataelement – beskrivelse 

Angiver en beskrivelse af dataelementet, og præciserer eventuelle hensyn der skal indtænkes i indregistrering af data. Dette felt står i relation til FFB – Bilag 2 - Guide til FFB. 

  

Eksempel på blokkardinalitet 

Datablok Blokkardinalitet Betydning 

Stamdata 1 
Der skal kun være en stamdatablok for hver 
individbaseret indrapportering. 

Funktioner 
og forhold 

0..* 
Hver borger kan have nul eller flere funktio-
ner- og forholdsblokke i en indrapportering. 

Aktivitet og 
deltagelse 

1..* 
Der skal minimum være 1 (eller flere) oplyste 
aktivitets- og deltagelsesblokke i en indrap-
portering. 

Eksempel på elementkardinalitet 

Dataelement  
Element- 
kardinalitet 

Betydning 

Øvrige mål-
grupper 

0..* 
Der kan være 0 eller flere øvrige målgrupper i 
datablokken ’målgrupper’. 

Ydelse 1..* 
Der skal minimum være en ydelse i datablok-
ken ’social indsats’, men der kan også være 
flere. 

Socialt til-
bud 

1 
Der skal kun være et socialt tilbud i datablok-
ken ’social indsats’ 
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Læsevejledning til datablokke i Uddata-specifikationen 
De enkelte dataelementer i Uddata-specifikationen er grupperet i datablokke. Nedenstående tabel indeholder datablokke og dataelementer i hver enkelt datablok. 

Det er påført hvorvidt der anvendes klassifikationer. Der er følgende datablokke: 

Stamdata 

Datablokken indeholder borgers CPR-nr. 

Funktioner og forhold 

Fælleskommunale klassifikationer på undertemaer i funktioner eller forholdstemaerne. Datablokken indeholder ydermere specificering af datostempel for op-
rettelse. 

Omgivelser 

Fælleskommunale klassifikationer på omgivelses-undertemaer. Datablokken indeholder ydermere specificering af datostempel for oprettelse. 
 

Aktivitet og deltagelse 

Fælleskommunale klassifikationer på undertemaer, samt scoring af borgers funktionsevne-niveau. Datablokken indeholder ydermere specificering af datostem-
pel for oprettelse. 

 

Borgers støttebehov 

Der anvendes klassificerede begreber for borgers støttebehov. 
Datablokken indeholder ydermere datostempel for oprettelse, samt et SagsafgørelsesID. E Et sagsafgørelsesID er unikt for den enkelte sag. 

Indsatsmål 

Indsatsmål skal knyttes til et aktivitets- og deltagelsesundertema. Datablokken indeholder ydermere specificering af måltype, forventet funktionsevne-niveau, 
og datostempel for oprettelse. 

Målgrupper 

Datablokken specificerer hvilken primær målgruppe borger er i, og hvile øvre målgrupper borger tilhører, samt et SagsafgørelsesID. Et sagsafgørelsesID er unikt 
for den enkelte sag. 

Social indsats 

Specificerer hvilke indsatser der er bevilget til borger. 
Én social indsats består af borgers målgrupper, tildelte ydelser og udførende socialt tilbud. Bemærk at en borger kan tilhøre flere målgrupper, og få flere ydelser 
på ét socialt tilbud. Datablokken indeholder ydermere specificering af start- og slutdato for ydelsen, et sagsafgørelsesID, oplysninger om konkret udførende 
tilbud, samt datostempel for hvornår den sociale indsats er bevilget. Et sagsafgørelsesID er unikt for den enkelte sag. 
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Uddata-specifikation 
 

Datablok  
Datablok-
kardinalitet 

Dataelement  
Dataelement-

kardinalitet 
Værdi 

Klassifikation /  
standard 

Eksempel på indhold i datablok 

Stamdata 1 CPR-nr. 1 nnnnnnnnnn   1212121212 

  
      

      

Funktioner og for-
hold 

0..* 

Undertema funktioner eller forhold 0..* FFB UUID FFB FUFO Igangsætning og motivation 

Datostempel for registrering af under-
tema funktioner eller forhold 

1 yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 

        
      

Omgivelser 0..* 

Undertema omgivelser 0..* FFB UUID FFB OMG Holdninger i omgivelserne 

Datostempel for registrering af under-
tema omgivelser 

1 yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 

    
    

      

Aktivitets- og delta-
gelse 

1..* 

Undertema aktivitet- og deltagelse 1..* FFB UUID FFB AKD Indkøb 

Funktionsevneniveau på aktivitet- og del-
tagelse 

1 FFB UUID FFB FUEN 2 

Datostempel for registrering af under-
tema aktivitet- og deltagelse 

1 yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 

        
      

Borgers støttebehov 1..* 

Støttebehovsvurdering 1 FFB UUID FFB STØN Lavt støttebehov 

SagsafgørelsesID 1 KommuneSagsID   #Middelfart_Sag154689 

Datostempel for støttebehovsvurdering 1 yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 

    
    

      

Indsatsmål 0..* 

Primært undertema på aktivitet- og delta-
gelse 

1 FFB UUID FFB AKD Indkøb 

Måltype 1 FFB UUID FFB MÅLT Fastholde funktionsevneniveau 

Forventet funktionsevneniveau 1 FFB UUID FUEN 1 

Datostempel for registrering af indsatsmål 1 yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 

Andre relaterede undertemaer på aktivi-
tet- og deltagelse 

0..* FFB UUID FFB AKD 
Gang og bevægelse; Forstå med-
delelser 
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Målgruppe 1 

Primær målgruppe 1 FFB UUID FFB MÅLG Autismeforstyrrelse 

Øvrige målgrupper 0..* FFB UUID FFB MÅLG Hjemløshed; Depression 

Datostempel for registrering af målgrup-
per 

1 yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 

SagsafgørelsesID 1 KommuneSagsID   #Middelfart_Sag154689 

              

Social indsats 1..* 

Ydelser 1..* FFB UUID FFB YDLS 
Støtte til daglige opgaver i hjem-
met 

Start dato for ydelser 1..* yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 

Slut dato for ydelser 0..* yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 

Datostempel for registrering af ydelser 1 yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 

Udførende tilbudstype 1 FFB UUID FFB TIBU Botilbudslignende tilbud 

Datostempel for registrering af udførende 
tilbudstype 

0..1 yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 

Produktionsenhedsnummer 0..1 nnnnnnnnnn   58193212 

CVR-nr. 0..1 nnnnnnnn   12312325 

ProduktionsEnhedsNavn 0..1 Fritekst   Forsorgshjemmet Store Dannesbo 

ProduktionsEnhedsAdresse 0..1 Fritekst   Bryllevej 20 

ProduktionsEnhedsPostnummer 1 Nnnn   5250 

SagsafgørelsesID 1 KommuneSagsID   #Middelfart_Sag154689 

Datostempel for bevillingsdato 1 yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00 DS/ISO 8601-1:2019 2020-01-29T09:06:21+01:00 
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Beskrivelse af dataelementer 
Datablok  Dataelement  Dataelement - beskrivelse 

Stamdata CPR-nr. Borgers valide CPR-nr. CPR-nr. sendes uden bindestreg. 
      

Funktioner og 
forhold 

Undertema funktioner eller forhold Angivelse af undertema under funktioner eller forhold 

Datostempel for registrering af undertema funktioner el-
ler forhold 

Tidsstempling på hvornår datablok er oprettet hos dataleverandør 

      

Omgivelser 
Undertema omgivelser Angivelse af undertema under omgivelser 

Datostempel for registrering af undertema omgivelser Tidsstempling på hvornår datablok er oprettet hos dataleverandør 
      

Aktivitet- og 
deltagelse 

Undertema aktivitet- og deltagelse Angivelse af undertema under aktivitets- og deltagelses 

Funktionsevneniveau på aktivitet- og deltagelse Angivelse af funktionsevneniveau på angivet undertema 

Datostempel for registrering af undertema aktivitet- og 
deltagelse 

Tidsstempling på hvornår datablok er oprettet hos dataleverandør 

      

Støttebehov 

Støttebehovsvurdering 
Angivelse af borgerens vurderede støttebehov. Støttebehovet angiver, hvor stort et behov borgeren har for 
hjælp og støtte. Der er tale om ét eller flere støttebehov pr. afgørelse. 

SagsafgørelsesID 
En angivelse af hvilken sagsafgørelse der er tale om ved brug af et unikt ID. IT-leverandør vælger selv hvordan 
det unikke ID genereres.  

Datostempel for støttebehovsvurdering Tidsstempling på hvornår datablok er oprettet hos dataleverandør 
      

Indsatsmål 

Primært undertema på aktivitet- og deltagelse Angivelse af ét primært undertema aktivitets- og deltagelsesbegreb som indsatsmålet er formuleret på. 

Måltype 
Angivelse af indsatsmålets måltype. Angivelse af måltype synliggør intentionen med arbejdet i de sociale ind-
satser. 

Forventet funktionsevneniveau Angiver et forventet funktionsevneniveau for indsatsmålet. 

Datostempel for registrering af indsatsmål Tidsstempling på hvornår datablok er oprettet hos dataleverandør. 

Andre relaterede undertemaer på aktivitet- og deltagelse Angivelse af hvilke andre aktivitets- og deltagelsesbegreber der er valgt som relaterede til det valgte indsatsmål 
      

Målgruppe 

Primær målgruppe 
Angivelse af hvilken primær målgruppe borger er i. Hvis borgeren ikke har en diagnose, skal der kun indleveres 
data på det øverste hierarkiske niveau. Målgrupperegistreringen anvendes til national ledelsesinformation, 
samt i bestillingen af den sociale indsats. 

Øvrige målgrupper 
Angivelse af hvilke øvrige målgrupper borger er i. Hvis borgeren ikke har en diagnose, skal der kun indleveres 
data på det øverste hierarkiske niveau. Målgrupperegistreringen anvendes til national ledelsesinformation, 
samt i bestillingen af den sociale indsats. 

Datostempel for registrering af målgrupper Tidsstempling på hvornår målgruppedata er oprettet hos dataleverandør 

SagsafgørelsesID 
En angivelse af hvilken sagsafgørelse der er tale om ved brug af et unikt ID. IT-leverandør vælger selv hvordan 
det unikke ID genereres.  
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Social indsats 

Ydelser 
Angivelse af hvilke ydelser der er indeholdt i den sociale indsats. Der skal være en startdato for hver ydelse, og 
kan være en slutdato for hver ydelse 

Start dato for ydelser 
Tidsstempling på hvornår ydelsen forventes opstartet. Start dato er ikke lig med faktureringsdato eller indflyt-
ningsdato, men udelukkende udtryk for medarbejders forventning til indsatsens startdato. Startdato knytter sig 
til hver indrapporteret ydelse. 

Slut dato for ydelser 
Tidsstempling på hvornår ydelsen forventes afsluttet. Slut dato er ikke lig med faktureringsdato eller indflyt-
ningsdato, men udelukkende udtryk for medarbejders forventning til indsatsens startdato. Slutdato knytter sig 
til hver indrapporteret ydelse. 

Datostempel for registrering af ydelser Tidsstempling på hvornår ydelser er oprettet hos dataleverandør. Der skal være et datastempel for hver ydelse. 

Udførende tilbudstype Angivelse af en udførende tilbudstype på de angivne ydelser. Der kan kun være et udførende tilbud pr. indsats. 

Datostempel for registrering af udførende tilbud Tidsstempling på hvornår data er oprettet hos dataleverandør 

Produktionsenhedsnummer Angiver gyldigt produktionsenhedsnummer (p-nummer) for det konkrete udførende tilbud. 

CVR-nr. Angiver CVR-nr., hvis ikke P-nummer er angivet 

ProduktionsEnhedsNavn Angiver navn for det udførende tilbud, hvis ikke p-nummer er angivet 

ProduktionsEnhedsAdresse Angiver adresse for det udførende tilbud, hvis ikke p-nummer er angivet 

ProduktionsEnhedsPostnummer Angiver postnummer for det udførende tilbud, hvis ikke p-nummer er angivet 

SagsafgørelsesID 
En angivelse af hvilken sagsafgørelse indsatsen knytter sig til ved brug af et unikt ID. IT-leverandør vælger selv 
hvordan det unikke ID genereres.  

Datostempel for bevillingsdato Tidsstempling på hvornår den sociale indsats er registreret som bevilget. 

 


