Om monitorering af UIP
I henhold til den politiske aftale om Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP) skal
der ske en monitorering af metodeudbredelsen. Formålet er at følge, om de metoder,
der udbredes, fortsat er virksomme i en kommunal praksis, og om metoden fortsat lever
op til målene med at udbrede metoden. Endeligt kan monitoreringen understøtte kommunernes brug af data og resultatdokumentation og dermed kvalificere indsatsen lokalt.
I monitoreringen anvendes hovedsageligt nationale registerdata. Styrken ved det er, at
registerdata muliggør at følge borgernes udvikling på relevante outcomeindikatorer 1
over en længere årrække. Herudover er registerdata både nationalt dækkende og samtidig forbundet med en lille indberetningsbyrde for kommunerne, da borgernes udvikling
følges via registerdata, der indhentes direkte fra Danmarks Statistik.

UngMap og TEM
Foruden monitoreringen gennem registerdata anvendes måleredskaberne UngMap og
TEM som en del af metoden MOVE. UngMap er et udredningsværktøj, der anvendes
ved opstarten af behandlingsindsatsen. TEM er et måleredskab, der følger de unges
progression (indtag af rusmidler og trivsel). Disse indgår som obligatoriske elementer i
metoden. Socialstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning stiller systemerne til rådighed. Socialstyrelsen tilbyder rådgivning om den lokale resultatdokumentation bestående af data fra UngMap og TEM. De kommuner, der ønsker det, kan få råd og vejledning til, hvordan de kan gennemføre før- og eftermålinger med disse redskaber.
Monitoreringen består af et obligatorisk modul samt et frivilligt fidelitetsmodul.

1. Indberetningskrav (obligatorisk modul)
Det vil være obligatorisk for kommunerne at indberette CPR-numre, TEM-data2 samt
nogle få supplerende sagsoplysninger på de borgere, som modtager en MOVE-indsats.
CPR-nummeret skal muliggøre, at data kan kobles til nationale registre.
Praktiske oplysninger om indberetningskravet
Dataindsamlingen vil foregå to gange årligt med udgangspunkt i en indberetningsskabelon og vejledninger, som Socialstyrelsen udarbejder og sender til kommunerne. Da
der primært er tale om indsamling af allerede eksisterende data, såsom CPR-numre,
TEM-data samt sagsoplysninger, skulle det være muligt for de fleste kommuner at
trække disse oplysninger fra deres fagsystemer og indsætte dem i indberetningsskabelonen.
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Udvikling i borgernes livssituation fx brug af sundheds- og socialydelser og borgernes tilknytning
til arbejdsmarkedet og uddannelsessektoren.
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I TEM registreres forbrug af rusmidler og trivsel gennem den sidste uge.
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Data vil blive sendt og modtaget via Sikkerpost. Med Sikkerpost vil data blive krypteret
og beskyttet, mens det sendes mellem kommunerne og Socialstyrelsen. Herefter vil
selve databehandlingen ske i Socialstyrelsens ministerieordning ved Danmarks Statistik. Data vil blive pseudonymiseret, således at personoplysningerne ikke kan henføres
til bestemte personer. Ligeledes vil analyserne kun blive fremstillet i aggregeret og anonymiseret form.

2. Valgfrit modul i monitoreringen
Ud over den obligatoriske indberetning kan kommunen tilvælge at arbejde med lokal
måling af implementering af MOVE (fidelitetsmåling).
Den lokale fidelitetsmåling tilbydes til kommuner, der ønsker at få belyst, hvorvidt metoden er implementeret i overensstemmelse med metodens manualer og tro mod metoden, som den er afprøvet og evalueret i metodeprogrammet. Disse data indhentes via
et fidelitetsskema, hvor det undersøges, hvordan metoden er implementeret og anvendt
af kommunen.
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