Om monitorering af UIP spor 2
I henhold til den politiske aftale om Udviklings- og Investeringsprogrammet (UIP), skal
der ske en monitorering af metodeudbredelsen i programmet. Det er besluttet, at monitoreringsdesignet i UIP hovedsageligt fokuseres på anvendelse af nationale registerdata. Styrken ved det valgte design er, at registerdata muliggør at følge borgernes
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udvikling på relevante outcome-indikatorer 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 fra Danmarks Statistik.
Indberetningskrav
Det vil være obligatorisk for kommunerne at indberette CPR-numre på de borgere,
som modtager en indsats med afsæt i den metode, som kommunen har modtaget
implementeringsstøtte til. CPR-nummeret skal muliggøre, at data kan kobles til nationale registre. Herudover vil der også være behov for en række supplerende sagsoplysninger. De sidstnævnte oplysninger vil både indgå i analyserne, men også bidrage
til fortolkningen af resultaterne.
Se boks 1 for indberetningskravene.
BOKS 1: indberetningskrav
Cpr-nummer, startmåned for indsatsen, oplysninger målgruppen/sociale problematik,
borgernes funktionsniveau ved start, henvisningsgrundlag (SEL §).
Om monitoreringen
Dataindsamlingen vil foregå to gange årligt, med udgangspunkt i indberetningsskabelon og vejledninger, som Socialstyrelsen vil udarbejde og sende til kommunerne. Da
der primært er tale om indsamling af CPR-numre samt sagsoplysninger, skulle det
gerne være muligt for de fleste kommuner at trække disse oplysninger fra kommunernes fagsystemer og indsætte i indberetningsskabelonen. 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, så personoplysningerne ikke kan henføres til bestemte personer. Ligeledes vil analyserne kun fremstilles i aggregeret og anonymiseret form.
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Udvikling i borgernes livssituation fx brug sundheds- og socialydelser samt deres tilknytning til arbejdsmarkedet og
uddannelsessektoren

Side 2

Oversigt over data der skal indberettes

