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• Den webbaserede indberetningsløsning
• Statistik og tilgængelige data
• Nyhedsbrev og mail



 

Introduktion

• Skrivelse af 9. oktober 2007.
• 12. oktober 2007 godkender ISM, at Servicestyrelsen og CRF samarbejder.

• DanRIS-ambulant er en kloning af den eksisterende DanRIS (døgn).

• Opbygges i Stofmisbrugsdatabasen, dvs. samme indberetningsplatform 
som VBGS.

• Oplysninger om behandlingssteder trækkes fra Tilbudsportalen
• Indberetning via:

– Elektronisk formular (login på www.stofmisbrugsdatabasen.dk)
– Webservice (3. partsløsning – webservice.stofmisbrugsdatabasen.dk)



 

Statistik

• 2 niveauer
– Generel statistik. Aggregerede data, mindre end tre forekomster vises 

ikke. Offentlig tilgængelig på statistikportal uden pålogning. Opdateres 
månedligt

– Organisationens data. Data på cpr-niveau eller tilsvarende. Kun 
tilgængelig for relevante myndighed eller behandlingssted. Tilgængelig 
via statistikportal ved pålogning. Opdateres dagligt.

• 3 områder
– VBGS. Behandlingsgarantien, antal behandlingsforløb mv.
– DanRIS-Ambulant. Tilbudte og modtagne ydelser.
– ASI. Belastningsgrad af misbrug.



 

Statistik - udtræksmuligheder

• Månedstabel med nyeste tal vedr. VBGS for hele landet og alle kommuner

• Dynamiske tabeller – brugerdefinerede udtræk
– Krydsning af variable
– Sammenligning på tværs af enheder, fx kommuner

• Rådata-udtræk med alle oplysninger v. login.

• Udtræksmuligheder på tabellerne: Skærm, Pdf (print), Excel og SAS

• Eksempler fra hjemmesiden www.stofmisbrugsdatabasen.dk

http://www.stofmisbrugsdatabasen.dk/wm142741


 

Nyhedsbrev, mail og spørgsmål

• Nyhedsbrev – Tilmeld dig via hjemmesiden.

• Mail hver måned med nyeste tal fra VBGS – Tilmeld dig ved at sende en 
mail med ”Tilmeld: VBGS hovedtal” til support@servicestyrelsen.dk 

• Spørgsmål …

mailto:support@servicestyrelsen.dk


 

Projekt Fælles indberetning

• Midler fra ISM er udmøntet til Servicestyrelsen

• Projektopstart: november 2009.

• Ny indberetning i drift: ultimo 2010.

• Åben proces: 
– Ny hjemmeside til projektet. Projektdokumenter og udbudsmateriale. 

Nyheder og information om fremdrift.
– Ny postkasse med ris, ros, gode idéer og forslag.

• Indtil videre: følg med på www.stofmisbrugsdatabasen.dk, 
www.socialebegreber.dk og i Nyhedsbrevene!

http://www.stofmisbrugsdatabasen.dk/
http://www.socialebegreber.dk/


 

 Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside



 

Generel statistik – ingen pålogning



 

VBGS Hovedtal



 

 Antal personer i behandling

 



 

Log på – og se organisationens data



 

Oversigtsrapport



 

ASI rapport



 

Udvalgte tal og status

• Ventetid (2008)
86,4 % af behandlingsiværksættelserne er sket inden for 14 dage fra 
anmodning.

• Behandlingsintensitet ved behandlingsiværksættelse (2008)
93,6 % starter med intensiteten ambulant (2-8 gange pr. mdr.)
3,2 % starter med intensiteten dag (3-5 gange pr. uge over 2 timer)
3,2 % starter med intensiteten døgn (dagligt inkl. overnatning)

• 62 kommuner har indberettet (63 %)
• 50 behandlingssteder har indberettet (36 %)

• Deadline for indberetning af eksisterende data er 15. november 2009.
– VBGS fra 1. november 2007
– DanRIS ambulant fra 1. januar 2008


