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Behandling af overlap mellem udvalgte ydelser
Danmarks Statistik (DST) foretager en behandling af kommunernes indberettede data, inden de offentliggøres. Dette dokument beskriver den del af databehandlingen, som omhandler tidsmæssige overlap mellem udvalgte ydelser.
Den beskrevne databehandling foretages på hver enkelt kommunes dataindberetning og ikke på tværs af kommunernes dataindberetning.
I afsnit 1 beskrives behandling af overlappende identiske ydelser.
I afsnit 2 beskrives, hvordan overlap mellem forskellige typer af opholdsydelser
databehandles.
Til sidst beskrives i afsnit 3, hvordan der behandles for overlap mellem socialpædagogisk støtte i eget hjem og udvalgte opholdsydelser.

1

Identiske ydelser

Når to identiske ydelser optræder inden for samme tidsperiode, fjernes overlappet mellem de to ydelser i DSTs databehandling. Dette gøres fordi man ikke
er interessereret i hvor mange identiske ydelser en borger modtager i samme
tidsperiode, men blot om der er givet en ydelse eller ej i en given periode.
Identiske ydelser defineres som ydelser med samme ydelseskode givet til
samme borger. Dermed er identiske ydelser defineret som ydelser, hvor følgende variabler er ens:
a)
b)
c)
d)

Handlekommune (indberetningskommune)
Betalingskommune
CPR-nummer
Ydelseskode

I dette afsnit er opstillet fem forskellige scenarier for tidsmæssige overlap mellem identiske ydelser og hvordan de databehandles.

1.1
1.1.1

Indlejrede ydelser
Scenarie 1

Ydelse A og B er identiske ydelser givet i samme tidsperiode til samme borger.

Før databehandling

31/12 2016

1/3 2016
Ydelse A
1/6 2016

1/8 2016

Ydelse B

1/5

Efter databehandling
31/12 2016

1/3 2016
Ydelse A
Ved databehandling i DST fjernes Ydelse B.
1.1.2

Scenarie 2

Ydelse C og D er identiske ydelser givet i samme tidsperiode til samme borger.
Begge ydelser har ikke en slutdato.

Før databehandling
1/3 2016
Ydelse C
1/6 2016
Ydelse D
Efter databehandling
1/3 2016
Ydelse C
Ved databehandling i DST fjernes Ydelse D.
1.1.3

Scenarie 3

Ydelse E og F er identiske ydelser givet i samme tidsperiode til samme borger.
Ydelse E har ingen slutdato.

Før databehandling
1/3 2016
Ydelse E
1/6 2016

1/8 2016

Ydelse F
Efter databehandling
1/3 2016
Ydelse E
Ved databehandling i DST fjernes Ydelse F.

1.2
1.2.1

Overlappende ydelser
Scenarie 1

Ydelse G og H er identiske ydelser med tidsmæssigt overlap givet til samme
borger. Der er ingen slutdato på ydelse H.
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Før databehandling
1/3 2016

31/8 2016

Ydelse G
1/6 2016
Ydelse H

Efter databehandling
1/3 2016

1/6 2016

Ydelse G
1/6 2016
Ydelse H

Ved databehandling i DST fjernes overlappet mellem Ydelse G og Ydelse H ved,
at slutdatoen for Ydelse G sættes lig startdatoen for ydelse H.
1.2.2

Scenarie 2

Ydelse I og J er identiske ydelser med tidsmæssigt overlap givet til samme borger. Begge ydelser har en slutdato.

Før databehandling
1/3 2016

31/8 2016

Ydelse I
1/6 2016

31/12 2016

Ydelse J

Efter databehandling
1/3 2016

1/6 2016

Ydelse I
1/6 2016

31/12 2016

Ydelse J
Ved databehandling i DST fjernes overlappet mellem Ydelse I og Ydelse J ved,
at slutdatoen for Ydelse I sættes lig startdatoen for ydelse J.
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2

Opholdsydelser

Når to opholdsydelser givet til samme borger har et tidsmæssigt overlap, fjerner DST overlappet mellem de to ydelser. Opholdsydelserne behøver ikke være
identiske, men de skal begge være opholdsydelser.
Følgende ydelseskoder i B3 (kravspecifikationen) er opholdsydelser:
a) 1.12.0.1
b) 1.8.1
c) 1.8.2
Denne behandling af data foretages, da DST antager at en borger ikke kan være
på ophold to forskellige steder inden for samme tidsperiode.
Behandling af overlappende opholdsydelser følger samme principper for indlejring og overlap, som de identiske ydelser.
Herunder er givet et eksempel:

Før databehandling
1/3 2016

31/7 2016

Opholdsydelse A
1/6 2016

31/12 2016

Opholdsydelse B

Efter databehandling
1/3 2016

1/6 2016

Opholdsydelse A
1/6 2016

31/12 2016

Opholdsydelse B
Ydelse A og B er forskellige opholdsydelser givet til samme borger med tidsmæssigt overlap. Ved databehandling i DST fjernes overlappet mellem Opholdsydelse A og Opholdsydelse B ved at slutdatoen for Opholdsydelse A sættes
lig startdatoen for Opholdsydelse B.
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3

Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Nogle ydelsestyper er gensidigt udelukkende og kan ikke gives til samme borger på samme tid. Det drejer sig om tilfælde, hvor udvalgte typer af opholdsydelser overlapper med en ydelsestype, der omhandler støtte givet i borgers
eget hjem. Når sådanne ydelser givet til samme borger har et tidsmæssigt overlap, fjerner DST overlappet mellem de to ydelser.
Denne behandling af data foretages, da DST antager at en borger ikke kan være
på ophold og samtidig modtage støtte i eget hjem.
Støtte i eget hjem, som har ydelseskoden 1.12.0.2, kan ikke overlappe med følgende opholdsydelser:
a) 1.12.0.1
b) 1.8.1
Behandling af overlap mellem de udvalgte opholdsydelser og socialpædagogisk
støtte i eget hjem følger samme principper for indlejring og overlap, som beskrevet i afsnittet om identiske ydelser.
Herunder er givet et eksempel:
Før databehandling
1/3 2016

31/7 2016

Støtte i eget hjem
1/6 2016

31/12 2016

Opholdsydelse

Efter databehandling
1/3 2016

1/6 2016

Støtte i eget hjem
1/6 2016

31/12 2016

Opholdsydelse

Ved databehandlingen fjernes overlappet mellem de to ydelser ved at slutdatoen for støtte i eget hjem sættes lig startdatoen for opholdsydelsen.
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