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� Hvad er en skræddersyet statistik?

� Case vedr. børn med autisme 

� Yderligere eksempler på skræddersyet 
statistik med sundhedsrelaterede emner

Program
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� DST Consulting leverer skræddersyet 
statistik til private og offentlige 
virksomheder 

� Det er en service der eksisterer fordi 
mange brugere har behov for at grave 
dybere i tallene end den officielle 
statistik giver mulighed for 

Skræddersyet statistik
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� Forskere, som ikke har ressourcer 
(tid/evner) til at bruge DST 
forskerordning

� Kommuner, der ønsker at vide noget om 
borgernes sundhedstilstand 

� Lægemiddelindustrien indhenter 
statistik som kan styrke 
kommunikationen med de centrale 
sundhedsmyndigheder

Typiske kunder indenfor 
sundhedsstatistik
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Skræddersyet statistik

Hvem skal analyseres?Hvem skal analyseres?Hvem skal analyseres?Hvem skal analyseres?
– befolkningen, patienter, elever, kunder, 
virksomheder, medlemmer etc.
Hvilke oplysninger skal hæftes på? Hvilke oplysninger skal hæftes på? Hvilke oplysninger skal hæftes på? Hvilke oplysninger skal hæftes på? 
– køn, alder, herkomst, medicinforbrug, 
diagnose, indkomst, uddannelse, 
omsætning, antal ansatte etc.
Hvilket geografisk niveau ønskes?Hvilket geografisk niveau ønskes?Hvilket geografisk niveau ønskes?Hvilket geografisk niveau ønskes?
– regioner, landsdele, kommuner, 
postnumre, skoledistrikter, sogne, 
kvadratnet eller brugerdefineret..
Hvad koster det? Hvad koster det? Hvad koster det? Hvad koster det? 
– Kunden betaler for tid, ikke data. 
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Leverer tabeller, hvor der er fare Leverer tabeller, hvor der er fare Leverer tabeller, hvor der er fare Leverer tabeller, hvor der er fare 
for at enkeltstående personer kan for at enkeltstående personer kan for at enkeltstående personer kan for at enkeltstående personer kan 
genkendesgenkendesgenkendesgenkendes

Det gør vi ikke.. 
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Kommune ønsker 
overblik over børn med 

autismediagnoser

Kommunen vil 
sammenligne sig 

med andre 
kommuner

Både 
Socialforvaltningen 

og Børn- og 
Ungeforvaltningens 
data skal indgå i 

analysen

Case: Børn med autisme

Opgaven var at få 
samlet al information 
i et samlet tabelsæt 
som kommunen 
kunne arbejde 
videre med i deres 
planlægning
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Case: Børn med autisme
Statistikbanken kan ikke hjælpe..
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Case: Børn med autisme



� Hvad fik kommunen?

� Viden om hvordan autisme i behandles i de forskellige 
forvaltninger

� Overblik over hvordan kommunen støtter autismebørnene 
afhængig af diagnose og komorbiditet

� Viden om der er social slagside i deres tilbud til familier med 
børn med autisme

� Sammenligninger mellem andre kommuner og DK som 
helhed.

Case: Børn med autisme
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Sygesikringsregister, DRG og Lægemiddelstatistikregister kan 
tilsammen give overblik over omkostninger forbundet med behandling 
af specifikke patienter

Omkostninger vedr. konkrete 
patienter
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Eksempel: Sammenligning af 
gennemsnitlige omkostninger for 2 
patientgrupper
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ÅrligeÅrligeÅrligeÅrlige omkostninger, omkostninger, omkostninger, omkostninger, 75757575% % % % øvreøvreøvreøvre kvartilkvartilkvartilkvartil

Patientgruppe 1 
Gennemsnitlige
omkostninger

pr. person

Patientgruppe 2 
Gennemsnitlige
omkostninger

pr. person

25% tungeste af (1) 
Gennemsnitlige
omkostninger

pr. person

25% tungeste af (2) 
Gennemsnitlige
omkostninger

pr. person

5% tungeste af (1) 
Gennemsnitlige
omkostninger

pr. person

5% tungeste af (2) 
Gennemsnitlige
omkostninger

pr. person

Nordjylland 86.513 58.028 207.504 157.146 446.672 443.181

Midtjylland 102.449 52.974 248.416 135.677 604.101 345.327

Syddanmark 107.994 56.979 249.256 143.789 550.323 374.167

Hovedstaden 113.670 56.006 267.695 143.908 557.769 347.883

Sjælland 99.310 57.442 229.549 151.723 484.755 393.658

I alt
104.216 56.052 245.322 144.858 542.191 372.050



Eksempel: Omkostninger pr. borger i 
Gentofte Kommune
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Antal Antal Antal Antal 
personerpersonerpersonerpersoner

GnsGnsGnsGns. omkostninger . omkostninger . omkostninger . omkostninger 
prprprpr. borger. borger. borger. borger

90 % 90 % 90 % 90 % 
percentilpercentilpercentilpercentil

Gentofte KommuneGentofte KommuneGentofte KommuneGentofte Kommune 75.350 12.592 27.259
Region HovedstadenRegion HovedstadenRegion HovedstadenRegion Hovedstaden 1.789.174 12.701 28.400
Hele landetHele landetHele landetHele landet 5.707.251 12.564 27.619
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Registerdata er komplekse

• Uens registreringspraksis
• Ændringer i indberetningsgrundlag
• Fejlsøgning kun indtil et vist niveau
• Jo flere kilder - jo flere potentielle 

fejlkilder
• Nogle datakilder er mere enkle end 

andre (eks. Lægemiddelstatistik-
registeret kontra Landspatient-
registeret)

• Risiko for fejlslutninger 
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Eksempel: Udviklingen i psykiatriske 
patienter

Der var mod forventning et ret kraftigt
fald i antallet af psykiatriske patienter
(opgjort fra anden myndighed), hvilket 
slet ikke var den oplevelse kommunen 
havde af ressourcetrykket på deres 
ydelser i socialcentret

De ville derfor gerne se hvad faldet 
grundede i.. 

0

500

1000

1500

2000

2500

år 2008
år 2009

år 2010
år 2011

ambulant indlagt skadestue



16



Skræddersyede løsninger

https://www.dst.dk/da/TilSalg/skraeddersyede-loesninger

DST Consulting 
consulting@dst.dk

Marianne Karakis 
mac@dst.dk

3917 3513

Flere oplysninger? 
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