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Mulige nye VIVE-analyser



Fire mulige analyser
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1. Udgifter til offentlige og private (midlertidige) botilbud

2. Opgaveudvikling på psykiatriområdet

3. Særligt dyre enkeltsager

4. Forklaringer på udgiftsudviklingen på det specialiserede 

socialområde



1. Udgifter til offentlige og private (midlertidige) botilbud
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• Formål: Sammenligne prisniveau og prisudvikling til 

henholdsvis offentlige og private botilbud

• Afgrænsning: 

− midlertidige botilbud (SEL § 107)

− udvalgte målgrupper (2-3)

− køb af eksterne pladser

• Metode:

− Deskriptiv, sammenlignende analyse af priser og 

gennemsnitspriser, set over en årrække, indsamlet hos 

kommunerne (individdata)

− Kvalitativ analysefase om sammenlignelighed i priser



2. Opgaveudvikling på psykiatriområdet
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• Formål: Afdække omfang (antal borgere og aktiviteter) og 

økonomiske konsekvenser af opgaveudviklingen i RS17

• Afgrænsning:

− Opgaveændring, opgaveglidning, opgaveøgning?

− Hvilke målgrupper? Hvor detaljeret afdækning?

• Metode:

− Kvalitative interviews med nøglepersoner

− Kvantitative analyser af registerdata (individdata, 

sundhedsregistre)

− Evt. sporing af økonomi vha. individdata fra kommunerne



3. Særligt dyre enkeltsager
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• Formål:

− Afdække udvikling i antal og (gennemsnits-)udgift

− Afdække sammensætning af modtagergruppen

• Afgrænsning:

− Børn, unge og voksne, eller udvalgte områder?

− Hvilke karakteristika i sammensætningen?

• Metode:

− Kvantitative analyser af individoplysninger fra Danmarks Statistik 

og RS17-kommunerne



4. Forklaringer på udgiftsudviklingen på det 

specialiserede socialområde
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• Formål:

− Søge forklaringer på regionale og kommunale forskelle i 

udgiftsniveauer og udgiftsudvikling

• Afgrænsning:

− Børn, unge og voksne, eller udvalgte områder?

− Udvalgte indsatstyper? Fx botilbud, anbringelser, etc.

• Metode:

− Kvalitative interviews og workshops med nøglepersoner

− Kvantitative analyser af oplysninger fra Danmarks Statistik og 

RS17-kommunerne



VIVEs umiddelbare vurdering af de fire mulige analyser
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Data Tid 

(forløb)

Pris Byrde for 

kommuner

Samlet

1. Offentlige og private

botilbud
MIDDEL

KORT-

MIDDEL
MIDDEL HØJ 

2. Opgaveudvikling på 

psykiatriområdet

LAV-

MIDDEL

MIDDEL-

LANG

MIDDEL-

HØJ
MIDDEL-HØJ 

3. Særligt dyre 

enkeltsager
HØJ KORT LAV MIDDEL 

4. Forklaringer på 

udgiftsudviklingen

LAV-

MIDDEL
LANG HØJ HØJ 



Signaturforklaring til forrige planche
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• DATA: Kvalitet, herunder validitet og tilgængelighed

• PRIS: Høj: > 1 mio., Mellem: 0,5-1 mio., Lav: < 0,5 mio.

• TID: Lang: 1 år / Mellem: 9-12 mdr. / Kort: op til 9 mdr.


