
Den socialøkonomiske investeringsmodel, 
SØM

DES-læringsseminar, 14-09-2017



Program

• 10:00-10:15: Velkomst, program og præsentation
• 10:15-10:45: Baggrund for SØM, modellens indhold og anvendelse (v. SOS)
• 10:45-11:15: Vidensdatabasen: Beregning af effekter og konsekvenser (v. 

VIVE)
• 11:15-11:30: Pause
• 11:30-11:50: Præsentation af SØM (v. Incentive)
• 11:50-12:00: Præsentation af case
• 12:00-12:40: Gruppearbejde om case
• 12:40-13:00: Opsamling, diskussion  og afslutning



Hvem er vi?

Kristian Kolstrup, 
Incentive

Rasmus Højbjerg 
Jacobsen, VIVE

Bolette Pedersen, 
Socialstyrelsen

Anette Gudum, 
Socialstyrelsen

Tine Lesner, 
Socialstyrelsen

Birla Rasmussen, 
Socialstyrelsen



Læringsmål for seminariet

Forståelse af principperne bag SØM og dens anvendelse
Indblik i modellens opbygning og indhold
Mulighed for afprøvning af modellen
Mulighed for at komme med feedback på modellen



Hvem er I?

• Bordplan
– Kommuner (x 2)
– Regioner/stat
– Konsulenter mv.

• Præsentation ved bordene
– Navn og arbejdsområde
– Forventninger til seminariet

• Har du hørt om SØM?

5 min.



Baggrund for SØM, modellens indhold 
og anvendelse



Baggrund for udviklingen af SØM

Stigende interesse hos politikerne om 
potentialet ved social investeringer 

SATSPULJE AFTALEN, OKTOBER 2015
”Der afsættes i alt 5 mio. kr. i 2016 og 2017 til udvikling eller videreudvikling af modeller 
som fx Skandia-modellen til belysning af de samlede økonomske konsekvenser ved at 
sætte ind med forebyggende sociale indsatser og dokumenterede virksomme metoder på 
voksenområdet. Modeludviklingen skal ske gennem inddragelse af kommuner og 
afprøves på konkrete områder, herunder på misbrugsområdet.”



Udviklingsprocessen

Juli 2016: 
Projektstart

Modeludvikling
Godkendelse, 
klargørelse m.v.

Okt. 2017: 
Leverance

Jan. 2018: 
Offentliggørelse

Videreudvikling (Børne-SØM), uddannelse m.v.

Udbudsproces



Hvad er SØM?

• Beregningsværktøj i excel

• Bruges til at  beregne nettogevinsten for det offentlige ved en sociale 
indsatsen, herunder:
– Omkostningerne ved en social indsats
– De økonomiske konsekvenser, der opstår, fordi indsatsen har en effekt på borgeren (også 

kaldet deltageren)
– Fordelt på aktører: Kommune, region og stat
– Og over tid



Til hvad og til hvem?

Hvad kan SØM bruges til?
• Som beslutningsstøtte 
• Fremme af samarbejder

• Hvem kan bruge SØM? (Alle men især):
• Kommuner
• Råd, fonde, NGO’er
• Socialstyrelsen



Hvordan regner SØM?

De grundlæggende elementer i modellen

… og terminologi



Hvordan får jeg input til beregningerne?

Beregningsramme → Samlet opgørelse på basis af input 

Vidensdatabase → Viden og estimater for udvalgte målgrupper (voksen)  
Egne data → Viden og estimater for alle målgrupper



Scenarieanalyser

Ved ingen eller begrænset viden om indsatsens effekt 

Vidensdatabasen → estimater fra lignende indsatser eller målgrupper
Egne data → egne bud på estimater



Økonomisk evaluering

Når man har viden om indsatsens effekt

Vidensdatabase → estimater for afledte konsekvenser og priser 
Egne data → justering eller egne bud på konsekvenser og priser



Anvendelsespotentiale

• Hvad kan SØM?
– Bruges på alle indsatser og 

målgrupper på socialområdet
– Give input vedr. effektskøn, 

konsekvenser og priser for 
udvalgte målgrupper

– Pege på ”videnshuller” vedr. effekt 
og konsekvenser

– Indarbejde ny viden om effekt, 
konsekvenser og priser

• Hvad kan SØM ikke?
– Anvendes uden input fra brugeren
– Lave præcise beregninger for alle 

målgrupper og indsatser
– Evaluere effekten af en indsats
– Erstatte effektmålinger og 

opfølgning på konkrete projekter 



Diskussion ved bordene

• Hvilke typer af økonomiske analyser er relevante i dit arbejde?
• Har I de relevante oplysninger for at kunne lave analyserne?
• Hvordan bliver de anvendt? Hvem er modtager?

5 min.





Introduktion til gruppearbejde



Case-beregning i SØM: R&R2

• Baggrund
– R&R2 er en manualiseret metode, der retter sig mod unge og voksne med 

ADHD eller tilsvarende problemstillinger

• Opgave
– Regne nettogevinsten af at implementere indsatsen
– Fremgangsmåden og hjælp til beregningen er beskrevet i casen
– Vigtigere at diskutere trinnene igennem end at nå det hele!

• Praktisk
– 3 personer pr. computer
– Værter hjælper ved bordene

NB. Casen er rigtig, men omkostninger og effekt er fiktive

40 min.



Opsamling og diskussion



Opsamling, diskussion af modellens 
anvendelse og afslutning

• Case-beregning
– Feedback på modellen: Hvordan fungerer opbygningen? Hvad er de største 

udfordringer ved at lave en beregning?

• Modellens anvendelse
– Hvordan kan I anvende SØM i jeres arbejde  (for det kan I selvfølgelig) ? 

Hvilke barrierer er der for at kunne anvende SØM?

• Fremtidige SØM-aktiviteter
– Første version m. voksenområdet lanceres (primo 2018)
– Oplæg og uddannelse i SØM for kommuner og øvrige aktører (primo 2018)
– Anden version m. børneområdet lanceres (medio 2018)
→ Følg med på hjemmesiden, Socialstyrelsens nyhedsbrev etc.



Spørgsmål?

Tak for i dag 
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