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Indledning
Dokumentationsrapporten vedrører version 2.5. af den Socialøkonomiske Investeringsmodel
(SØM).
SØM er udviklet af VIVE og Incentive for Socialstyrelsen. Den første version af SØM blev
offentliggjort i januar 2018 med viden om målgrupper af udsatte voksne og voksne med
handicap. I oktober 2018 blev SØM udvidet med tilsvarende viden om målgrupper af udsatte
børn og unge. I forbindelse med den aktuelle opdatering af SØM (version 2.5.) har
Socialstyrelsen tilføjet nye målgrupper til vidensdatabasen. De nye målgrupper kan anvendes til
beregninger af beskæftigelsesrettede indsatser for voksne med handicap og psykiske lidelser
samt kriminalitetsforebyggende indsatser over for voksne løsladt fra fængsler og arresthuse.
Rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af effektviden for de nye målgrupper samt
afgrænsning af de nye målgrupper og succesmål i registerdata i SØM version 2.5.
Bilag A beskriver ændringer i afgrænsning af kontrolvariable, forbrug af ydelser og aktiviteter
(konsekvenser) og generelle indstillinger sammenlignet med tidligere versioner af SØM.
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1. Dokumentation af
effektviden
Socialstyrelsen har i SØM version 2.5 tilføjet viden om effekten af beskæftigelsesrettede
indsatser til vidensdatabasen for følgende målgrupper:
-

Voksne med autisme
Voksne med erhvervet hjerneskade
Voksne med udviklingshæmning

Der er også tilføjet viden fra enkelte studier vedrørende beskæftigelsesrettede indsatser for
målgruppen Voksne med psykiske vanskeligheder, Voksne med ADHD og Voksne med
synshandicap samt kriminalitetsforebyggende indsatser for Voksne løsladt fra fængsler og
arresthuse, men her er ikke gennemført en systematisk litteratursøgning.
I det følgende beskrives fremgangsmåden og resultatet af Socialstyrelsens litteratursøgning.
Litteratursøgning
Der har generelt i litteratursøgningen været fokus på at tilføje viden om indsatser for
målgrupperne i en dansk eller nordisk kontekst. Det er vurderet mindre vigtigt, om søgningen
identificerer store systematiske reviews eller små studier.
Tidsafgrænsningen i litteratursøgningen har været 2000-2020, og aldersafgrænsningen har
været unge/voksne (15 år +).
Processen for søgningerne er den samme på tværs af målgrupper:
1: Søgning i en række relevante kilder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CABI – Bedre arbejde til flere - www.cabiweb.dk
DH – Danske Handicaporganisationer - www.handicap.dk
DUKH – Den uvildige konsulentordning på handicapområdet - www.dukh.dk
Forskningsdatabasen - www.forskningsdatabasen.dk
Metodecentret - www.metodecentret.dk
Rambøll – www.dk.ramboll.com/management-consulting
Rockwoolfonden - www.rockwoolfonden.dk
Socialpædagogernes Vidensbank - www.slviden.dk
Socialstyrelsen – www.socialstyrelsen.dk
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - www.star.dk
Sundhedsstyrelsen - www.sst.dk
Videnscenter for handicap - www.handivid.dk
VIVE - www.vive.dk

De enkelte hjemmesider/databaser er gransket grundigt for at finde relevant litteratur.
Indeholder siden en søgefunktion, er der her søgt efter det specifikke emne. Eventuelle
oversigter over udgivne publikationer er gennemgået, og relevante undersider er gennemset.
2: Søgning i kilder relevante for den specifikke målgruppe
Kilder, der er relevante for den specifikke målgruppe, er identificeret og gennemgået på samme
måde som de på forhånd aftalte kilder. Antallet af disse supplerende kilder ligger ikke fast, men
varierer i forhold til målgruppen.
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Kilderne udvælges i forhold til relevans og troværdighed. De er i lighed med de på forhånd
udvalgte kilder primært nordiske, da de vurderes at have størst relevans i en dansk kontekst.
Kilderne er typisk relevante forskningsinstitutioner, konsulenthuse, interesseorganisationer,
myndigheder eller databaser.
3: Søgning i referencelister
Referencerne i de inkluderede studier fra trin 1 og 2 er også gennemgået, men ikke
systematisk.
Søgeord samt den fulde oversigt over fundne studier kan udleveres ved henvendelse til SØM
supporten: SOM-support@socialstyrelsen.dk
Resultat af søgningen
Studier, der opfylder inklusionskriterierne, er tilføjet i vidensdatabasen, hvori brugeren kan søge
inspiration om indsatser og effektstørrelser.
De studier, der er medtaget i oversigten, er udvalgt ud fra følgende inklusionskriterier:

1. Der er målt kvantitative resultater for personer efter deltagelse i en social indsats.
2. Der er sammenlignet med enten en kontrolgruppe eller resultatmål før deltagelse.

Der inddrages sociale og psykosociale indsatser samt beskæftigelsesrettede indsatser, men
ikke rent medicinske indsatser. I Retningslinjer for effektviden i SØMs vidensdatabase 1 er de
nærmere krav til studierne beskrevet, lige som det er beskrevet, hvordan der er beregnet en
standardiseret effektstørrelse på baggrund af studierne.
Nedenstående tabel viser, hvor mange effektestimater og studier/evalueringer, der er tilføjet til
vidensdatabasen i version 2.5 for de syv målgrupper:

Målgruppe
Voksne med ADHD

Antal studier/
evalueringer tilføjet i
version 2.5

Antal effektestimater
tilføjet i version 2.5
9

3

Voksne med autisme

23

8

Voksne med erhvervet
hjerneskade

48

17

Voksne med moderate og svære
psykiske vanskeligheder

48

11

6

2

Voksne med udviklingshæmning

14

6

Voksne løsladt fra fængsler og
arresthuse

24

2

Voksne med synshandicap

https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialstyrelsens-viden/som-diverse-materialer/retningslinjerfor-effektviden-i-soms-vidensdatabase.pdf
1
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2. Dokumentation af
målgrupper
Kapitlet beskriver målgruppeafgrænsning og succesmål for de nye målgrupper i SØM version
2.5.
Målgrupperne omfatter:
Voksne med handicap og psykiske lidelser
Målgrupperne består af en kombination mellem handicap og arbejdsmarkedstilknytning for
voksne med handicaps.
Målgruppeafgræsningerne er opdelt i tabeller, som beskriver afgræsningen af henholdsvis
handicap og arbejdsmarkedstilknytning. Afgrænsningen af målgruppernes succesmål knytter
sig til arbejdsmarkedstilknytning og er beskrevet i de tilhørende tabeller.
1. Voksne med autisme:
a. Beskæftigede (18-64 år)
b. Ledige og sygemeldte (18-64 år)
c. Førtidspensionister (18-64 år)
2. Voksne med erhvervet hjerneskade:
a. Beskæftigede (18-64 år)
b. Arbejdsmarkedsparate (18-64 år)
c. Ikke-arbejdsmarkedsparate (18-29 år)
d. Ikke-arbejdsmarkedsparate (30-64 år)
e. Sygemeldte (18-64 år)
f. Førtidspensionister (18-64 år)
3. Voksne med moderate psykiske lidelser:
a. Beskæftigede (18-64 år)
b. Arbejdsmarkedsparate (18-64 år)
c. Ikke-arbejdsmarkedsparate (18-29 år)
d. Ikke-arbejdsmarkedsparate (30-64 år)
e. Sygemeldte (18-64 år)
f. Førtidspensionister (18-64 år)
4. Voksne med svære psykiske lidelser:
a. Beskæftigede (18-64 år)
b. Arbejdsmarkedsparate (18-64 år)
c. Ikke-arbejdsmarkedsparate (18-29 år)
d. Ikke-arbejdsmarkedsparate (30-64 år)
e. Sygemeldte (18-64 år)
f. Førtidspensionister (18-64 år)
5. Voksne med synshandicap:
a. Beskæftigede (18-64 år)
b. Ledige og sygemeldte (18-64 år)
c. Førtidspensionister (18-64 år)
6. Voksne med udviklingshæmning:
a. Beskæftigede (18-64 år)
b. Ledige og sygemeldte (18-64 år)
c. Førtidspensionister (18-64 år)
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Udsatte voksne
Voksne løsladt fra fængsler og arresthuse (18-64 år)
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Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Voksne med autisme

Voksne der i løbet af dataperioden (1968-2018) er registreret i Landspatientregisteret (LPR 1994-2018) eller
Landspatientregisteret psykiatri (PSYK 1968-2018) med en aktions- eller bidiagnose (C_DIAGTYPE = A eller
B) med en af de følgende diagnosekoder (C_DIAG):
-

DF840* DF841* DF843* DF845* DF848* DF849* -

Infantil autisme
Atypisk autisme
Anden disintegrativ forstyrrelse i barndommen
Aspergers syndrom
Gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse, anden (GUA)
Gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse, uden nærmere specifikation (GUU)

Målgruppen opgøres kumulativt og tilbage i tid. Dvs. at en person diagnosticeret med autisme for første gang
i 2014, medtages i målgruppen fra og med 2008. Dette beror på den antagelse, at en person har autisme
hele livet uanset, hvornår vedkommende får diagnosen.
Anm.: * = underdiagnosekoder medtages
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Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Voksne med erhvervet
hjerneskade

Voksne der i løbet af dataperioden (1968-2018) er registreret i Landspatientregisteret (LPR 1994-2018) eller
Landspatientregisteret psykiatri (PSYK 1968-2018) med en aktions- eller bidiagnose (C_DIAGTYPE = A eller
B) med en af de følgende diagnosekoder:
-

DF61*, DI63*, DI64*, DI670*, DI675*, DI676*, DI677*, DI678*, DI679* og DI68* - Apopleksi (blodprop i
hjernen og hjerneblødning) og andre sammenlignelige sygdomme
DI691*, DI693, DI694* og DI698* - Sequelae grundet apopleksi
DG45* og DF46* - Transitorisk Cerebral Iskæmi (TCI)
DS020*, DS021*, DS027-DS029*, DS061-DS071*, DS097*, DT020*, DT040* og DT060* - Traumatisk
hjerneskade
DB220*, DE159*, DE512*, DG410*, DG929*, DG931*, DG938*, DG978*, DI460*, DO292*, DO743*,
DO754A*, DO754B*, DO892*, DT58*, DT719* og DT751* - Encephalopati (diffus hjerneskade af anden
årsag)
DA321*, DA390*, DA398*, DB003*, DB004*, DB451*, DB582*, DG600*, DG01*, DG040*, DG042*,
DG048*, DG05*, DG060*, DG07*, DG08* og DG09* - Infektioner (betændelse i hjernen og i hjernens
hinder)
DC70*, DC71*, DD32*, DD330*, DD332*, DD337* og DD339* - Tumor i hjernen (kræft samt godartede
svulster i hjernen)
DI60* - Subarachnoidal blødning (hjernehindeblødning)
DG372* og DI674* - Andre sammenlignelige sygdomme
DG099*, DI690*, DI720*, DI692*, DT903* og DT905* - Sequelae (følger på grund af en hjerneskade
med reference til en af ovenstående diagnoser)

Målgruppen opgøres kumulativt fra første gang personen er registeret i registeret.
Anm.: * = underdiagnosekoder medtages
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Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Voksne med moderate psykiske
lidelser

Voksne der i løbet af dataperioden (1968-2018) er registreret i Landspatientregisteret (LPR 1994-2018) eller
Landspatientregisteret psykiatri (PSYK 1968-2018) med en aktions- eller bidiagnose (C_DIAGTYPE = A eller
B) med en af de følgende diagnosekoder:
-

DF32-DF33* - Depression
DF34-39* - Andre affektive lidelser
DF40-DF41* - Angstlidelser
DF42* - OCD
DF43* - Svære belastnings- og tilpasningsreaktioner
DF50* - Spiseforstyrrelser
DF60-DF62* - Personlighedsforstyrrelser (undtaget DF6031)
DF90 og DF988C - ADHD/ADD
DF91-DF92 – Adfærdsforstyrrelser

Voksne der også er diagnosticeret med en svær psykisk lidelse, vil kun fremgå af målgruppen Voksne med
svære psykiske lidelser.
Målgruppen afgrænses fem år tilbage i tid. Dvs. hvis en person senest er diagnosticeret i 2013, da vil
personen indgå i målgruppen til og med 2018.
Anm.: * = underdiagnosekoder medtages
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Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Voksne med svære psykiske
lidelser

Voksne der i løbet af dataperioden (1968-2018) er registreret i Landspatientregisteret (LPR 1994-2018) eller
Landspatientregisteret psykiatri (PSYK 1968-2018) med en aktions- eller bidiagnose (C_DIAGTYPE = A eller
B) med en af de følgende diagnosekoder:
-

DF20* - Skizofreni
DF21* - Skizotypiske sindslidelser
DF22-DF29* - Øvrige psykoser
DF30-DF31* - Mani og bipolar lidelse
DF603* - Borderline

Målgruppen afgrænses fem år tilbage i tid. Dvs. hvis en person senest er diagnosticeret i 2013, da vil
personen indgå i målgruppen til og med 2018.

Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Voksne med synshandicap

Målgruppen er afgrænset ved brug af data fra Dansk Blindesamfund (DBS) fra perioden 1953 til 2018, Nota
1970-2018 og Synsregisteret for børn og unge (1990-2018).
Der anvendes personer der er indmeldt i enten DBS eller Nota på baggrund af et synshandicap eller børn og
unge som er registeret med et synshandicap i Synsregisteret.
En person indgår i målgruppen kumulativt fra første gang personen er registreret med synshandicap.

Anm.: * = underdiagnosekoder medtages
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Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Voksne med udviklingshæmning

Voksne der i løbet af dataperioden (1968-2018) er registreret i Landspatientregisteret (LPR 1994-2018) eller
Landspatientregisteret psykiatri (PSYK 1968-2018) med en aktions- eller bidiagnose (C_DIAGTYPE = A eller
B) med en af de følgende diagnosekoder:
ICD-8-diagnoser
- 311* – Lettere mental retardering
- 312* – Middelsvær mental retardering
- 313* – Svær mental retardering
- 314* – Mental retardering af sværeste grad
- 315* – Uspecificeret mental retardering
- 759.3* - Downs syndrom
ICD-10-diagnoser:
- DF70* - Mental retardering af lettere grad
- DF71* - Mental retardering af middelsvær grad
- DF72* - Mental retardering af sværere grad
- DF73* - Mental retardering af sværeste grad
- DF78* - Anden mental retardering
- DF79* - Mental retardering uden specificering
- DQ90* - Downs syndrom
- DQ871E – Prader Willis syndrom
- DF842 – Retts syndrom
Målgruppen opgøres kumulativt og tilbage i tid. Dvs. at en person diagnosticeret med udviklingshæmning for
første gang i 2014, medtages i målgruppen fra og med 2008. Dette beror på den antagelse, at en person har
udviklingshæmning hele livet uanset, hvornår vedkommende får diagnosen.

Anm.: * = underdiagnosekoder medtages
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Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Succesmål i kalenderåret
efter

Afgrænsning af
succesgruppe i
kalenderåret efter

Beskæftigede
(18-64 år)

Voksne i alderen 18-64 år, som er registreret i ordinær
beskæftigelse eller fleksjob i størstedelen af
målgruppeåret (mere end 26 uger) i DREAM (år 2020
3. kvartal).

Ordinær beskæftigelse
(ustøttet) eller uddannelse
ultimo året efter
målgruppeafgrænsningen.

Andelen af målgruppen som
opnår ordinær beskæftigelse
(ustøttet) eller uddannelse
ved udgangen af året efter
målgruppeafgrænsningen.

Anm.: Ordinær beskæftigelse defineres som at være registreret med en branchekode i DREAM og samtidig ikke er registreret med en ydelseskode. Fleksjob er ydelseskoden 771.

Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Succesmål i
kalenderåret efter

Afgrænsning af
succesgruppe i kalenderåret
efter

Arbejdsmarkedsparate
ledige (18-64 år)

Voksne i alderen 18-64 år, som er registreret som
dagpengemodtagere eller jobparate
kontanthjælpsmodtagere (inkl. selvforsørgelses- og
hjemsendelsesydelse samt og overgangsydelse, jobparat)
eller på uddannelseshjælp (åbenlyst uddannelsesparat) i
størstedelen af målgruppeåret (mere end 26 uger) i
DREAM (år 2020 3. kvartal).

Beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ultimo året
efter
målgruppeafgrænsningen.

Andelen af målgruppen som
opnår beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ved udgangen af
året efter
målgruppeafgrænsningen.

Anm.: Personer der er registret med ydelseskoderne: 111, 115, 151, 152, 153, 213-219, 231, 299, 130-139, 160-169, 140-149.
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Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Succesmål i
kalenderåret efter

Afgrænsning af
succesgruppe i kalenderåret
efter

Ikkearbejdsmarkedsparate
ledige (18-29 år)

Voksne i alderen 18-29 år, som er registreret som
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (inkl.
selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt og
overgangsydelse, aktivitetsparat), på uddannelseshjælp
(uddannelses- og uddannelsesparat), for-revalidering,
revalidering, ressourceforløb eller ledighedsydelse i
størstedelen af målgruppeåret (mere end 26 uger) i
DREAM (år 2020 3. kvartal).

Beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ultimo året
efter
målgruppeafgrænsningen.

Andelen af målgruppen som
opnår beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ved udgangen af
året efter
målgruppeafgrænsningen.

Anm.: Personer der er registreret med ydelseskoderne: 700-709, 710-719, 730-739, 720-729, 750-759, 760-769, 810-819, 740-748.

Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Succesmål i kalenderåret
efter

Afgrænsning af
succesgruppe i
kalenderåret efter

Ikkearbejdsmarkedsparate
ledige (30-64 år)

Voksne i alderen 30-64 år, som er registreret som
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (inkl.
selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt og
overgangsydelse, aktivitetsparat), på uddannelseshjælp
(uddannelses- og uddannelsesparat), for-revalidering,
revalidering, ressourceforløb eller ledighedsydelse i
størstedelen af målgruppeåret (mere end 26 uger) i
DREAM (år 2020 3. kvartal).

Beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ultimo året efter
målgruppeafgrænsningen.

Andelen af målgruppen som
opnår beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ved udgangen af
året efter
målgruppeafgrænsningen.

Anm.: Personer der er registreret med ydelseskoderne: 700-709, 710-719, 730-739, 720-729, 750-759, 760-769, 810-819, 740-748.
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Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Succesmål i
kalenderåret efter

Afgrænsning af
succesgruppe i kalenderåret
efter

Sygemeldte
(18-64 år)

Voksne i alderen 18-64 år, som er registreret som
sygedagpenge modtagere eller i jobafklaringsforløb
størstedelen af målgruppeåret (mere end 26 uger) i
DREAM (år 2020 3. kvartal).

Beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ultimo året
efter
målgruppeafgrænsningen.

Andelen af målgruppen som
opnår beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ved udgangen af
året efter
målgruppeafgrænsningen.

Anm.: Personer der er registreret med ydelseskoderne: 774, 890-899, 870-878.

Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Succesmål i
kalenderåret efter

Afgrænsning af
succesgruppe i kalenderåret
efter

Ledige og sygemeldte
(18-64 år)

Voksne i alderen 18-64 år, som er registreret som enten
arbejdsmarkedsparate, ikke-arbejdsmarkedsparate eller
sygemeldte (se ovenstående definitioner) i DREAM (år
2020 3. kvartal).

Beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ultimo året
efter
målgruppeafgrænsningen.

Andelen af målgruppen som
opnår beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ved udgangen af
året efter
målgruppeafgrænsningen.

Anm.: Personer der er registret med ydelseskoderne: 111, 115, 151, 152, 153, 213-219, 231, 299, 130-139, 160-169, 140-149, 700-709, 710-719, 730-739, 720-729, 750-759, 760769, 810-819, 740-748, 774, 890-899, 870-878.
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Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Succesmål i
kalenderåret efter

Afgrænsning af
succesgruppe i kalenderåret
efter

Førtidspensionister
(18-64 år)

Voksne i alderen 18-64 år, som er registreret som
modtagere af førtidspension eller i skånejob i størstedelen
af målgruppeåret (mere end 26 uger) i DREAM (år 2020
3.kvartal).

Beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ultimo året
efter
målgruppeafgrænsningen.

Andelen af målgruppen som
opnår beskæftigelse
(ustøttet/støttet) eller
uddannelse ved udgangen af
året efter
målgruppeafgrænsningen.

Anm.: Personer der er registret med ydelseskoderne: 781, 783 og 784.
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Målgruppe

Målgruppeafgrænsning

Succesmål

Afgrænsning af
succesgruppe

Voksne løsladt fra
fængsel og arresthus
(18-64 år)

Voksne i alderen 18-64 år, der i løbet af året er registreret
som løsladt fra et fængsel eller arresthus efter afsoning af
en ubetinget frihedsstraf i Kriminalstatistik indsættelser
(KRIN). Fodlænkeafsonere samt personer, der er under
18 år ved start på afsoning, indgår ikke i målgruppen.

1) Begår inden for to år
efter løsladelse ikke en
gerning, der fører til en
fældende, strafferetlig
afgørelse.

Målgruppen afgrænses til aldersgruppen 18-64 år på
baggrund af oplysninger fra Befolkningsregistret (BEF).
Alderen opgøres ultimo året. Målgruppen afgrænses
yderligere til personer, der er også er registreret i BEF
ultimo det efterfølgende kalenderår.

2) Begår inden for to år
efter løsladelse ikke en
gerning, der fører til en
fældende, strafferetlig
afgørelse til ubetinget
fængsel.

1) Personen er i
Kriminalstatistik afgørelser
(KRAF) ikke registreret med
en gerning begået inden for to
år efter løsladelse, som fører
en til fældende1 strafferetlig
afgørelse inden for tre
kalenderår efter løsladelse.

Målgruppeperioden er 2008-2015.

3) I beskæftigelse eller
uddannelse mere end
halvdelen af kalenderåret
efter løsladelse.

2) Som 1) men mindre streng
betingelse, da succes opnås,
hvis der ikke er tale om
afgørelser til ubetinget2
fængsel.
3) Personen er i DREAM
registreret med en
branchekode eller som
berettiget til at modtage SU i
minimum 7 måneder i
kalenderåret efter løsladelse.

En afgørelse defineres som fældende, hvis variablen AFG_AFGTYPKO ikke er lig en af de følgende værdier: 0, 11, 29, 30, 34, 35, 49, 69, 72, 74, 75, 100, 101, 118 eller 121.

1

En afgørelse defineres som ubetinget fængsel, hvis variablen AFG_AFGTYPKO er lig en af de følgende værdier: 1, 6, 83, 84, 85, 86, 87, 88).

2
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Bilag A: Ændringer i
definitioner
Bilaget beskriver de overordnede ændringer i definitioner og afgræsninger af variable i forhold til
tidligere versioner af SØM. Ændringer i kontrolvariable og konsekvenser gør sig kun gældende
for de nye målgrupper og ikke for de eksisterende målgrupper af voksne med handicap, udsatte
voksne og udsatte børn og unge, som ikke er blevet opdateret i forbindelse med version 2.5.
For dokumentation af disse målgrupper henvises til de tidligere dokumentationsrapporter for
udvikling og opdatering af SØM.
Ændringer i forhold til tidligere versioner af SØM
Afgrænsning af kontrolvariable:
-

Antal børn blev tidligere opgjort som antal hjemmeboende i alderen 0-18 år. Pga.
omlægning af Befolkningsregistret (BEF) opgøres det nu som antal hjemmeboende børn i
alderen 0-24 år.

Afgrænsning af forbrug af ydelser og aktiviteter (konsekvenser):
-

-

Ved beregning af antal dage i alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt antal dage på
herberg/forsorgshjem sættes afslutningesdagen for det første forløb til dagen inden det nye
forløb starter. Tidligere blev overlappende forløb lagt sammen, så det endelige forløb
startede på den tidligste startdato for de overlappende forløb og sluttede på den seneste
slutdato for de overlappende forløb.
Ved beregning af antal uger på indkomstoverførsler blev folkepension tidligere medtaget i
kategorien ’Andre overførsler’, men er nu sorteret fra.
Opgørelsen af antal dage i beskæftigelse baserer sig nu på beskæftigelsesgraden fra
DREAM. Tidligere blev antal måneder med en branchekode i DREAM anvendt. Modsat den
gamle metode, tager den nye metode højde for variation i antal arbejdstimer pr. dag.

Ændringer i indstillinger:
Renten (diskonteringsrenten) er opdateret fra 4 pct. til 3,5 pct. svarende til Finansministeriets
anbefalinger for udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 2.

https://fm.dk/arbejdsomraader/regnemetoder-og-regnemodeller/regnemetoder-ogregnemodeller/vejledning-om-samfundsoekonomiske-konsekvensvurderinger/
2
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