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Socialstyrelsen er i øjeblikket i gang med projektet Investering i den tidlige, forebyggende indsats i
PPR, som jeres kommune deltager i. Det er et projekt, som handler om at forbedre kvaliteten af den
tidlige forebyggende indsats i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) – til gavn for børn og unge
og deres familier.
Som en del af projektet modtager jeres barn en specifik indsats i PPR. En specifik indsats er en
indsats der tilbydes med udgangspunkt i et individuelt vurderet behov hos barnet eller den unge. I
modtager derfor dette brev med information om indsamling og behandling af personoplysninger vedr.
jeres barn.
Om projektet
Projektet gennemføres i et partnerskab mellem 11 kommuner og Socialstyrelsen. I kan læse mere
om projektet på Socialstyrelsens hjemmeside her.
Hvorfor indsamles der data?
Deloitte gennemfører på vegne af Socialstyrelsen en evaluering af projektet. Formålet med
evalueringen er at få viden om, hvilken betydning investeringen i PPR har for børn og unge, for
kvaliteten af kommunernes PPR-indsats og perspektiver for den kommunale økonomi og for
samfundsøkonomien. En del af evalueringen vil herudover afdække god praksis, som fremadrettet
kan inspirere andre kommuner i udviklingen af deres PPR.
Indsamling og opbevaring af data
Som beskrevet ovenfor ønsker Socialstyrelsen at få viden om, hvilken betydning investeringen i PPR
har for børn og unge. Det gøres ved systematisk at følge de børn, som modtager en specifik indsats
i projektet.
For at undersøge, om børnene har gavn af de indsatser, de modtager i projektet, måler vi før og efter
indsatsen barnets sociale styrker og vanskeligheder via et spørgeskema. Oplysninger fra de enkelte
spørgeskemaer bidrager til en samlet vurdering af de indsatser, som børnene modtager i projektet.
Udviklingen følges ikke for det enkelte barn. Det er den medarbejder (skolelærer eller pædagog), der
i hverdagen er tæt på barnet, som udfylder spørgeskemaet om det enkelte barn på baggrund af sin
viden om barnet. Spørgeskemaet overdrages herefter til den ansvarlige medarbejder i PPR.
Hvis du har lyst til at læse mere om spørgeskemaet, kan du læse mere her.
Børnenes CPR-numre anvendes desuden til at følge udviklingen i de nationale registre. I de
nationale registre vil der blive trukket data omhandlende; trivsel, skolegang samt henvisning til
psykiatri. Resultaterne indsamles for den samlede gruppe af børn, som modtager indsatser i
projektet og udviklingen følges ikke for det enkelte barn.

Side 2

Bearbejdning og rapportering
Oplysningerne indsamles og opbevares i overensstemmelse med gældende ret for indsamling,
opbevaring og brug af personoplysninger. Det betyder blandt andet, at oplysningerne udelukkende
anvendes til at evaluere projektet. Det betyder også, at oplysningerne ikke deles med andre i
kommunen og heller ikke kommer til at stå nogen steder i barnets papirer. Oplysningerne vil i sidste
ende indgå som en del af en samlet evaluering.
Oplysningerne overføres ultimo 2020 på grundlag af CPR-nummer til Danmarks Statistik.
Oplysningerne bliver i perioden herefter sikkert opbevaret af Danmarks Statistik for Socialstyrelsen.
Formålet med at opbevare data efter år 2020 er, at Socialstyrelsen dermed på sigt har mulighed for
at anvende oplysningerne i en opfølgende analyse. Efter overdragelse til Danmarks Statistik slettes
indholdet i Deloittes database.
Anonymitet
Den kommunale medarbejder fra projektet vil bede om barnets CPR-nummer. Dit barns CPRnummer vil kun blive anvendt til ovenstående formål. Det er desuden vigtigt for os at understrege, at
barnet på ingen måde vil optræde med navn eller anden genkendelig information i rapporter og
andet skriftligt materiale. Barnet er derfor 100 procent anonym i rapporter og andet. CPR-nummeret
indsamles udelukkende til evalueringen og vil ikke blive udleveret til andre.
Klagemulighed
I kan klage til Datatilsynet, hvis I mener, at en behandling af oplysninger om jeres barn ikke lever op
til lovens krav. Hvis I vil klage, kan I henvende jer til Datatilsynet og forklare, hvad I er utilfredse med.
Læs mere om, hvordan I klager på datatilsynets hjemmeside her.
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver hos Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er dataansvarlig. Som forældre har I ret til at få indsigt i oplysninger, der indsamles
om jeres barn. Såfremt I ønsker at få indsigt i oplysningerne, kan I rette henvendelse til
Socialstyrelsens projektleder Stinne Grydehøj, stgr@socialstyrelsen.dk eller Socialstyrelsens
databeskyttelsesrådgiver, Janni Brodersen, janb@socialstyrelsen.dk.
Frivilligt at deltage
Det er frivilligt at deltage i evalueringen. Hvis I ikke ønsker at jeres barn deltager i undersøgelsen,
kan barnet eller den unge stadig modtage en ydelse i regi af PPR.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Socialstyrelsens
databeskytttelsesrådgiver. Har I spørgsmål til projektet i jeres kommune, bedes I kontakte
Projektleder Lone Christensen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning/ PPR
Mail: loc@greve.dk Mobil 22 48 64 51

Med venlig hilsen
Socialstyrelsen

