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ÅRSPROGRAM FOR VIVE 2019 

 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution 

under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Centret udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål 

uafhængigt af økonomi- og indenrigsministeren og skal værne om videnskabsetikken. 

VIVEs mission er at udarbejde og formidle anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til vel-

færdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder 

fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. Centeret skal bidrage til at styrke 

vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og for-

valtning.  

Visionen er:  

- at vores vidensproduktion og vidensformidling er aktuel og relevant - til gavn for udviklingen af 

det danske velfærdssamfund  

- at vi er den foretrukne og uundværlige leverandør af viden, der kan kvalificere og understøtte 

beslutningsprocesser for offentlige beslutningstagere, private interessenter og offentligheden i 

øvrigt  

- at vi er Danmarks stærkeste miljø for anvendt forskning og analyse på velfærdsområdet og en 

naturlig samarbejdspartner i ind- og udland 

 

VIVEs strategi for 2018-2019 indeholder de tre grundlæggende kerneværdier; uvildighed, kvalitet og 

anvendelighed, der kendetegner VIVE. Kerneværdierne er centrale for de aktiviteter og indsatser, der 

indgår i årsprogrammet.  

 

VIVEs uvildighed er afgørende både, når vi producerer viden på opdrag fra andre, og når vi selv sæt-

ter forsknings- og analyseprojekter i gang. Uvildigheden styrker vi ved at have fokus på forskningsinte-

gritet, høj faglig integritet og transparens under alle dele af vidensproduktionen fra metodevalg og 

analysearbejde til formidling. Vi publicerer alle vores analyser og forskningsrapporter og gør dem of-

fentligt tilgængelige, og resultater og metodegrundlag lægges åbent frem. 

 

Kvaliteten i projekternes faglige indhold, i forsknings- og analyseprocessen og i formidlingen af resul-

taterne sikres gennem stærke metodiske kompetencer, solid viden fra praksisfeltet, referencer til viden 

på området samt effektiv kvalitetssikring. Vi inddrager viden fra praksisfeltet og har stærke faglige net-

værk både i ind- og udland. Vi lægger vægt på etik, integritet, datasikkerhed og transparens og skaber 

synergi mellem analyse- og forskningsprojekter. 

 

Anvendeligheden af VIVEs forskning og analyser øges ved, at vores viden er relevant, aktuel og vel-

formidlet. Vi producerer både viden, der er umiddelbart anvendelig i forhold til aktuelle problemstillin-

ger og viden, som kan påvirke perspektiver på, kvalificere og bidrage til nye forståelser af velfærds-

samfundets udfordringer i fremtiden. Vi tilstræber at kunne give anbefalinger og inspiration til handling 

på basis af vores viden, og vi vælger formidlingsformater og -kanaler, som er tilpasset målgruppernes 

behov. 
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På baggrund af VIVEs mission, vision og kerneværdier er der prioriteret en række faglige og organisa-

toriske aktiviteter og indsatsområder, som VIVE vil have et særligt fokus på i løbet af 2019, og som 

konkretiseres i Årsprogram 2019. Årsprogrammet indeholder følgende: 

1. Korte beskrivelse af VIVEs faglige afdelinger

2. Seks udvalgte større tværgående temaer

3. Indsatser rettet mod realiseringen af nøgleinitiativerne i VIVEs strategi

1. Korte beskrivelser af VIVEs faglige afdelinger

VIVE består af tre administrative og seks faglige afdelinger, der tilsammen sikrer, at VIVE kan produ-

cere og formidle relevant viden i overensstemmelse med vores mission. VIVEs organisatoriske opbyg-

ning fremgår af organisationsdiagrammet nedenfor.  

VIVEs organisationsdiagram: 

De seks faglige afdelinger beskæftiger sig hver især med centrale områder af velfærdssamfundet. 

VIVE Arbejde og Ældre, VIVE Uddannelse, VIVE Social og VIVE Sundhed dækker mere afgrænse-

rede velfærdsområder og målgrupper, mens VIVE Effektmåling og VIVE Styring og Ledelse dækker 

faglige felter, som går på tværs af områder og målgrupper. For alle afdelinger gælder, at vi i høj grad 

arbejder på tværs  i vores opgaveløsning, hvilket er med til at styrke, at vi får afdækket centrale vink-

ler og nuanceringer på komplekse samfundsemner. I det følgende beskrives VIVEs faglige afdelinger 

og deres strategiske indsatsområder i 2019. 
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VIVE Arbejde og Ældre beskæftiger sig med fire forskellige og til dels overlappende felter. På ar-

bejdsmarkedsområdet har vi særlig fokus på beskæftigelsespolitikkens virkning og implementering, 

arbejdsmarkedsudbuddet, virksomhedernes kompetenceefterspørgsel og de strukturelle udviklings-

tendenser. På ældreområdet beskæftiger vi os med ældre i arbejdslivet, ældres levevilkår generelt og 

de offentlige ydelser, der er særligt målrettet denne gruppe. Derudover har vi særligt fokus på integra-

tionsindsatsen og de etniske minoriteters levevilkår og endelig er boligsociale problemstillinger og ind-

satser er særligt prioriteret område. 

Afdelingen har en erfaren og kompetent stab af forsknings- og analysemedarbejdere inden for alle de 

fire nævnte emneområder. Der er dog behov for at sikre volumen inden beskæftigelsesområdet og det 

boligsociale område. Inden for beskæftigelsesområdet er der især behov for at sikre, at VIVE har de 

nødvendige ressourcer til at følge og analysere beskæftigelsespolitikken og dens virkning. Samtidigt 

er der et særligt behov for at skabe et miljø af beskæftigelsesforskere/-analytikere i Aarhus. På det bo-

ligsocial område er det nødvendigt at sikre et mere stabilt sammenhængende miljø af forskere/analyti-

kere, der løbende kompetenceudvikles og står til rådighed for opgaveløsningen på feltet. 

VIVE Effektmåling beskæftiger sig med måling af effekter af nationale politikker og konkrete indsat-

ser, der hjælper bestemte borgergrupper. Herigennem skaffer vi ny viden om, hvilke velfærdsindsat-

ser, der giver størst effekt for borgerne i forhold til omkostningerne. Dette skal medvirke til at forbedre 

vidensgrundlaget for politikformulering og beslutninger, der påvirker velfærden, ligesom vi skal være 

med til at øge kvaliteten af den offentlige debat om velfærdssamfundets udformning. VIVE Effektmå-

ling beskæftiger sig med en bred vifte af emneområder og primært med spørgsmål, der bedst besva-

res ved brug af kvantitative metoder med særligt fokus på effektmåling.    

Afdelingen har en særlig satsning i forhold til samfundsøkonomiske analyser. Satsningen består for 

det første i udvikling af den Samfundsøkonomiske Investeringsmodel, SØM, der skal hjælpe kommu-

ner og andre med at regne på de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser. Og for det andet vil 

afdelingen i de kommende år i samarbejde med universiteter og DREAM stå i spidsen for at udvikle en 

generel beregningsramme for håndtering af alle typer af dynamiske effekter, der er de økonomiske 

konsekvenser af de adfærdsændringer hos borgerne, som offentlige indsatser, ydelser og skatter kan 

afstedkomme. VIVE Campbell, der har til formål at lave systematiske forskningsoversigter, der søger 

at give det bedst mulige svar på, hvor meget en bestemt indsats, rettet mod en bestemt befolknings-

gruppe og målt på bestemte succeskriterier, virker, er også central i afdelingen. I forhold til egne ef-

fektmålinger skal vi kunne bruge state-of-the-art-metoder, som er nødvendige ved politikanbefalinger 

af konkrete tiltag.     

VIVE Social har fokus på socialområdet og socialpolitik. Afdelingen har særligt fokus på udsatte grup-

pers levevilkår og virkningen af sociale indsatser rettet mod løsningen af sociale problemer. Udsatte 

grupper omfatter bl.a. udsatte børn & unge og herunder anbragte børn, mennesker med handicap og 

udsatte voksne som fx mennesker i hjemløshed og mennesker med misbrug og sindslidelse. Som en 

emnemæssig overligger har vi også stort fokus på social arv, social marginalisering og social stratifi-

kation. 

VIVE Social har et stort forsknings- og analysemæssigt fokus på udsathedens karakter og særligt på 

multidimensionalitet i udsathed forstået som, hvordan forskellige faktorer spiller sammen og forstærker 

udsathedsproblematikker. Vi arbejder også lige nu med at styrke vores fokus på handicapområdet og 

på den baggrund initiere større længerevarende forskningsprojekter. Disse projekter skal styrke vores 

viden om levevilkår blandt mennesker med handicap og den hjælp og støtte, som mennesker med 

handicap modtager, og hvilken virkning den har. Sidst, men ikke mindst, har vi et særligt fokus på at 
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forstå faktorer, der enten hæmmer eller fremmer effekten af sociale indsatser, og det gælder bl.a. de 

fysiske rammers betydning, hvilket i forskningsmæssigt øjemed er meget underbelyst. 

VIVE Styring og Ledelse arbejder generisk med styring, ledelse og organisering af velfærdsområ-

derne i den offentlige sektor. Vores fokusområder er styringsmodeller, politisk og administrativ struktur 

og organisering, økonomistyring og ledelsesinformation, ledelse, implementering samt mødet og sam-

spillet med borgerne. Mere specifikt kigger vi bl.a. på resultat-, mål og værdistyring, afbureaukratise-

ring, effektivisering, tværsektorielle løsninger, offentlig-privat samspil, samskabelse, ledelse, motiva-

tion, de fagprofessionelle og borgerinddragelse.  

VIVE Styring og ledelse har et særligt fokus på afbureaukratisering og regelforenkling, herunder for-

ståelse af anvendelse af regler, procedurer og resultatmål. Det sker bl.a. i regi af frikommunerne og 

fri-institutioner. Vi har et særligt fokus på ledelse i den offentlige sektor og arbejder bl.a. med ledel-

sens rolle i forbindelse med implementering af reformer, ledelsesspænd og distribueret ledelse. Der-

udover arbejder vi med sammenspillet mellem økonomistyring og faglig styring i kommunerne. Vi har 

et særligt fokus på, hvordan økonomistyring kan understøtte den faglige styring, herunder betydning af 

incitamentsstrukturer og budgetmodeller.  

VIVE Sundhed er optaget af borgernes fysiske og psykiske sygdom og sundhed og alle de institutio-

ner, organisationer og interventioner, der er rettet mod at skabe en bedre sundhed i befolkningen. Vi 

har stor viden om sundhedsvæsenets økonomi, styring, organisation og ledelse og arbejder aktivt med 

at skabe et forbedret beslutningsgrundlag på området. Vi har både fokus på sygehuse, almen praksis/ 

speciallægepraksis og det kommunale sundhedsområde. Vi evaluerer og bidrager med viden om små 

og store reformtiltag, samt om de muligheder, der er for at skabe bedre kvalitet for pengene – centralt 

såvel som lokalt.  

VIVE Sundhed har aktuelt fokus på: Ny styring, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, al-

men praksis, akutområdet, hjemmesygeplejen, børneområdet samt mental sundhed/psykiatri. Vi vil 

følge de reformer, der kommer, og de (nye) vilkår de skaber for samarbejdet på tværs. Samtidig vil vi 

udvide perspektivet ved at indhente erfaringer fra udlandet og bringe denne viden i spil, så vi både via 

vores analyser – og via vores viden om, hvad der foregår internationalt – kan være med til at kvalifi-

cere debatten i Danmark.  

I almen praksis er vi optaget af forsøgene med regionsklinikker og brugen af klynger som afsæt for da-

tadreven kvalitetsudvikling. I kommunerne er vi optaget af samarbejdet i og omkring de midlertidige 

pladser, der etableres, af kvaliteten af disse tilbud samt af hjemmesygeplejens organisering og rela-

tion til hhv. hjemmeplejen og socialpsykiatrien. På børneområdet er vi optaget af effekten af arbejdet 

med tidlig indsats, forældreinddragelse og hele sundhedsplejen som institution. På sygehusområdet er 

vi optaget af forsøgene med ny styring, medicinsk prioritering og samarbejdet om komplekse patient-

forløb.  

VIVE Uddannelse skaber viden om danskernes trivsel, udvikling, dannelse og læring fra dagtilbud 

over grundskole og ungdomsuddannelse til videre- og efteruddannelse. Vi beskæftiger os både med 

specifikke uddannelser og deres organisering – som erhvervsuddannelser på erhvervsskoler –  samt 

sammenhængen mellem kvaliteten af uddannelsesinstitutionernes kerneopgaver og deres organise-

ring. De spørgsmål, som vi søger at besvare, kredser typisk om børn og unges muligheder for at tri-

ves, udvikles, dannes og lære i forskellige pædagogiske, organisatoriske og styringsmæssige rammer. 
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Vi sætter en ære i at benytte den mest relevante videnskabelige teori og metode til at besvare disse 

spørgsmål.  

VIVE Uddannelse har to større indsatsområder. Den første er evaluering af de store og ambitiøse re-

former af Folkeskolen (i 2014) og erhvervsuddannelserne (i 2015). Vi vil bl.a. belyse om reformerne 

udføres som planlagt, om reformernes mål opnås, samt hvilke forhold der hhv. hæmmer og fremmer 

målopfyldelsen. Den anden indsats vedrører udsatte børn og unges dannelse, læring og trivsel i det 

danske dagtilbuds- og uddannelsessystem. Vi vil opbygge viden om, hvordan det går udsatte børn og 

unge i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse og i overgangene mellem disse. Derudover vil vi 

beskæftige os med, om de store reformer gør en særlig forskel for denne målgruppe, om der findes 

tiltag, som kan hjælpe dem i deres uddannelse og i overgangene, samt om der samarbejdes på tværs 

for at understøtte disse børns udvikling. 

2. Seks udvalgte større tværgående temaer

VIVE vil i løbet af 2019 have fokus at udbygge sin viden inden for seks temaer, der afspejler centrale 

samfundsmæssige udfordringer. Formålet med de tværgående temaer er at samle ressourcer på 

tværs af de faglige afdelinger for i fællesskab at udvikle VIVEs kompetencer inden for emner, der vil 

have stor betydning for velfærdssamfundets udvikling i de kommende år  De seks tværgående temaer 

er:  

- Unge – hvordan får vi alle med?

- Ældre – fremtidens behov og muligheder i seniorlivet

- Socialt udsatte – effektfulde interventioner og økonomiske konsekvenser

- Psykiatri – sammenhæng i indsatser på tværs af sektorer

- Offentlig ledelse – højere trivsel og bedre resultater

- Dynamiske effekter – et udbygget vidensgrundlag

De tværgående temaer uddybes i det følgende. 

Unge - hvordan får vi alle med? 

En del danske unge har aldrig taget en ungdomsuddannelse eller færdiggjort folkeskolen. Og en del af 

dem, som færdiggør uddannelser, har enten ikke lært tilstrækkeligt til at uddanne sig videre eller blive 

aktive på arbejdsmarkedet. Denne problemforståelse har været et centralt motiv bag flere af de sene-

ste års reformer på uddannelsesområdet. Det er også en vigtig dagsorden for VIVE at skabe viden om 

dette fænomen.  

VIVE vil have et særligt fokus på at forstå og beskrive unges veje i uddannelsessystemet og livet mere 

generelt. Disse veje fortæller os noget om samfundets evne til at løfte og inkludere sine unge generati-

oner, og er samtidig en forudsætning for at kunne identificere faktorer, som driver de unges uddannel-

sesvej. Vi vil bl.a. gennem forløbsstudier se på, hvordan individer i forskellige generationer følges over 

længere tidsperioder. Samtidig har vi fokus på, hvordan udsatte grupper, som unge med anden etnici-

tet end dansk, handicappede og unge fra ressourcesvage hjem, klarer sig både i uddannelsesinstituti-

oner, i overgange mellem disse og i deres liv mere generelt.   

Vi vil identificere de faktorer, som driver unges veje i uddannelsessystemet og livet mere generelt. So-

cial arv, hvor unge reproducerer deres forældres uddannelsesvalg og livsbaner, er et centralt fæno-

men i den forbindelse. Meget fokus er rettet mod at identificere de specifikke mekanismer, som foræl-

dres forventninger eller mulighed for hjælpe deres børn med skolearbejde, der skaber den sociale arv. 

Tilsvarende er der stort fokus på, hvad forskellige dimensioner af udsathed, som etnicitet og socioøko-

nomisk status, betyder for de unges veje i uddannelsessystemet. En anden central gruppe faktorer er 
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de pædagogiske, sociale og organisatoriske forholds betydning for unges veje i uddannelsessystemet. 

Her er blandt andet fokus på forhold, som aktivt kan bruges som tiltag til at skabe bedre muligheder 

for at flere unge kommer med i samfundet gennem uddannelse.  

 

Ældre – fremtidens behov og muligheder i seniorlivet  

Vi lever længere – i Danmark og i Europa – og de ældre kommer til at udgøre en stadig større andel af 

borgerne i samfundet. Andelen af borgere i Danmark på mere end 65 år vil blive fordoblet i løbet af de 

næste 30 år og andelen på mere end 80 år tredobles. Det har betydning for både arbejdsliv og hver-

dagsliv og for omfanget og indholdet af de offentlige ydelser, den ældre gruppe af borgere kommer til 

at efterspørge. Samtidigt med, at vi lever længere, har vi også fået flere år med et godt helbred og 

dermed bedre mulighed for - i en højere alder - at bidrage aktivt i samfundet. Omvendt er der også en 

større gruppe af især de ældste borgere, der må forventes at komme til at trække mere på den offent-

lige sektor.  

 

VIVEs forskning og analyse viser, at der i løbet af perioden 1997-2017 er sket en markant stigning i 

andelen af ældre, der vurderer deres helbred som godt, at langt hovedparten af de ældre er aktive, 

har en sund livsstil og trives godt. Det afspejles bl.a. i, at de 67-77 årige bidrager mere med hjælp til 

familien og bekendte end tidligere. Blandt de 60-67 årige er der markant flere, der bliver på arbejds-

markedet, hvilket understøttes af øgede økonomiske incitamenter, men også af lysten til fortsat at 

være på en arbejdsplads. Gruppen af ældre bliver således større og får flere ressourcer til både ar-

bejdsliv og hverdagsliv – og til at stille krav til det samfund, de lever i. Omvendt tyder resultaterne 

også på, at den ældste gruppe ikke har fået væsentligt bedre helbred og funktionsevne de seneste 10-

15 år, så man må forvente, at denne gruppe får et voksende behov for kommunal hjælp til at kunne 

klare hverdagen og får særlige behov for hjælp fra sundhedsvæsnet. 

 

VIVE har et bredt spektrum af igangværende forskning og analyse på ældreområdet og påbegynder 

en række nye undersøgelser i det kommende år. I den forbindelse er Ældredatabasen, der netop har 

leveret 5. bølge af surveydata, en unik kilde til information om befolkningen mellem 52 og 97 år i perio-

den fra 1997 til 2017. VIVEs forskning og analyser ser på de ældres forventninger til hverdagsliv og 

arbejdsliv og på de muligheder og behov, fremtidige forandringer vil medføre. Der vil være et særligt 

fokus på økonomisk, socialt og helbredsmæssigt sårbare grupper og på de uligheder, der opstår som 

følge af bl.a. forskelle i økonomi, helbred og familieforhold. Behovet for og forventninger til den offent-

lige service i ældregruppen er et særligt prioriteret fokusområde, herunder ældres behov for plejeboli-

ger, hjemmehjælps- og sundhedsydelser. I den forbindelse ser VIVE også på mulighederne for at imø-

dekomme kompetencebehovet inden for disse sektorer.  

 

 

Socialt udsatte – effektfulde interventioner og økonomiske konsekvenser 

Igennem mange år er der i Danmark arbejdet målrettet med at styrke sociale interventioner rettet mod 

at løse konkrete sociale udfordringer. Forskningen på området har i de seneste år haft et stort fokus 

på, at det for socialt udsatte kun sjældent handler om én social udfordring, men i stedet ofte om multi-

ple sociale udfordringer på én gang. Ofte er fx hjemløshed en konsekvens af enten misbrug eller en 

sindslidelse eller begge dele. I 2018 udgav VIVE en forskningsrapport, der opgjorde gruppen af socialt 

meget udsatte i Danmark til ca. 22.000 personer. Når vi har med de allermest socialt udsatte at gøre, 

er der ofte en høj grad af multidimensionalitet i udsathedens karakter og et komplekst samspil mellem 

sociale og helbredsmæssige problemer og derfor også en kompleksitet i kontakten til det offentlige sy-

stem fx både til socialforvaltningen og psykiatrien. Det betyder samtidig, at når multidimensionaliteten i 

udsatheden øges, så er endimensionelle interventioner ikke længere tilstrækkelige. Så er der andre 

typer af interventioner, der også skal i spil. Det er ofte interventioner som ACT (Assertive Community 

Treatment), der involverer mange typer af fagligheder og sektorer inden for velfærdssystemet. Det gi-

ver en række andre udfordringer i opgaveløsningen, som ofte udspringer af den delte indsats og over-

gange mellem sektorer. VIVE vil derfor i 2019 fortsat have fokus på identifikation og afgrænsning af 
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sociale problematikker, sociale interventioner og deres effektivitet set i lyset af de styringsmæssige og 

organisatoriske udfordringer. 

I VIVE kombinerer vi vores viden om udsathedens karakter og samfundsmæssige omkostninger med 

viden om effekten og værdien af sociale interventioner til konstruktion af Den Socialøkonomiske In-

vesteringsmodel (SØM-modellen). Modellen kan hjælpe kommuner og andre med at regne på de 

økonomiske konsekvenser af sociale indsatser som grundlag for deres prioritering på socialområdet. 

Vi har til stadighed brug for mere viden om både omkostninger og effekter for fremadrettet at kunne 

styrke SØM-modellen og dens værdi som et styringsmæssigt værktøj for kommunerne. Det gælder i 

særlig grad viden om, hvilke afledte konsekvenser sociale problemer har på fx brug af sundhedsydel-

ser og andre velfærdsydelser, men også afledte konsekvenser i generel forstand inden for andre poli-

tikområder. Det vil være et fokusområde for VIVE i 2019.   

Endelig har VIVE fokus på styringen af det sociale område og sammenhænge mellem faglig styring og 

økonomistyring. De styringsmæssige rammer er med til at betinge resultater og effekter af sociale ind-

satser og interventioner. Vi analyserer data til styring og progressionsmålinger, styring af helhedsori-

enterede indsatser samt de styringsmæssige udfordringer, der er ved at føre en vidensbaseret social-

politik. Derudover vil vi opbygge viden om de fysiske rammers betydning for sociale interventioner. 

Traditionelt inddrages effektfaktorer som individuelle ressourcer, relationer, lovgivning og den organi-

satoriske kontekst, men megen forskning peger på, at fysiske rammer ligeledes spiller en stor rolle for 

det enkelte menneske. Der er derfor vigtigt at forstå de fysiske rammers betydning for effekten af en 

given social intervention. 

 

Psykiatri – sammenhæng i indsatser på tværs af sektorer  

Psykiske lidelser har store omkostninger for borgeren og for samfundet, og der ses i dag en bevæ-

gelse, hvor stadigt flere diagnosticeres og behandles for psykisk sygdom. Borgere med psykiske lidel-

ser har samtidig stor risiko for social og beskæftigelsesmæssig marginalisering, og det er forbundet 

med betydelige offentlige udgifter at støtte (også i form af indkomsterstattende ydelser) og behandle 

denne gruppe. Derfor er forebyggelse vigtig – ligesom det er vigtigt med gode og effektive tilbud til de 

mennesker, der rammes af psykisk sygdom, og hvis problemstillinger ofte er komplekse og sammen-

satte. Her ses der udfordringer både for kommuner og regioner i forhold til at sikre en god og effektiv 

indsats.  

VIVE har igennem de seneste år haft fokus på arbejdet med at sikre en god og effektiv indsats på 

tværs af sektorer til mennesker med psykiske lidelser. Regionerne har systematisk nedbragt venteti-

derne, forkortet indlæggelsestiderne og omlagt en stor del af aktiviteten fra stationær til ambulant be-

handling. Regionerne oplever dog fortsat, at der er brug for en styrket indsats på tværs af sektorer – 

både i forhold til børn og unge med psykiske lidelser og mistrivsel, og i forhold til mennesker med dob-

beltdiagnose (psykisk lidelse og misbrug). Fra lægernes side efterspørges et målrettet løft af behand-

lingen i voksenpsykiatrien, styrket kvalitetsarbejde samt mere effektiv brug af speciallægetid/flere læ-

ger til området. Mange kommuner oplever, at der er udfordringer i arbejdet på voksenpsykiatriområ-

det. Udfordringerne relaterer sig særligt til: tidlig udskrivning fra behandlingspsykiatrien, koordinering 

med beskæftigelsesområdet og koordinering mellem psykiatrien og misbrugsområdet. Nogle kommu-

ner har gode erfaringer med en tidlig indsats, og andre med et systematisk arbejde med rehabilitering. 

I de kommende år vil vi fortsat beskæftige os med forskning, analyse og evaluering af de interventio-

ner, der er rettet mod at sikre en bedre og mere effektiv indsats på psykiatriområdet. I det kommende 

år vil vi blandt andet sætte fokus på komorbiditet, herunder den store overdødelighed, der er blandt 

mennesker med psykiske lidelser, og som bl.a. følger af, at de ikke bliver behandlet adækvat for deres 

fysiske sygdom. Vi vil belyse, hvad der skal til for at sikre, at mennesker med psykiske lidelser går til 

læge i tide, får den rigtige behandling/medicin og hjælpes til at passe deres behandling.  
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Vi vil fokusere på børn og unges mentale sundhed ved at tage afsæt i de undersøgelser, vi har af børn 

og unges mentale trivsel, effekten af eksisterende reformtiltag (eksempelvis folkeskolereformen) samt 

de mere specifikke interventioner, der er rettet mod at sikre en bedre trivsel, forebygge mistrivsel og 

behandle psykiske lidelser blandt børn og unge. Vi ser både på effekten af den enkelte intervention og 

på samspillet imellem dem. 

Derudover vil vi undersøge betydningen af en sammenhængende behandling, ved at tage udgangs-

punkt i de tiltag, der bliver gjort nationalt, regionalt og kommunalt for at sikre en bedre og mere effektiv 

indsats til mennesker med psykiske lidelser på tværs af sektorer. Vi har særligt fokus på de reformer 

og tiltag, der er rettet mod at sikre en bedre og mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, og som har fokus 

på at skabe bedre koordination i forbindelse med indlæggelse og udskrivning, og i forhold til beskæfti-

gelses- og misbrugsområdet. 

 

Offentlig ledelse – højere trivsel og bedre resultater  

Der er stor fokus på ledelse i den offentlige sektor bl.a. med Sammenhængsreformen og Ledelses-

kommissionens arbejde. Der er en forventning om, at god ledelse bidrager til bedre resultater og 

større trivsel blandt medarbejderne i den offentlige sektor. Der implementeres i dag løbende nye ledel-

sesredskaber og ledelsestilgange uden vi ved, hvilken effekt de har på indretningen af den offentlige 

sektor og de ydelser, som i sidste ende leveres til borgerne.  

 

Flere af VIVEs medarbejdere har bidraget med deres forskning om ledelse til Ledelseskommissionens 

arbejde i 2018. Vi ved fx fra vores tidligere undersøgelser, at bestemte ledelsesformer og ledelsesstile 

bidrager til bedre præstationer, at ledelsesspænd har betydning for kvalitet og ledelsesudøvelse og at 

måden ledere kommunikerer om reformer har betydning for implementeringsprocessen. VIVE vil fort-

sat have fokus på offentlig ledelse i 2019 og dennes betydning for den offentlige sektors styring, ind-

retning og resultatopnåelse inden for velfærdsområderne.  

 

VIVE har en klar prioritering om at yde et bidrag til en øget viden om effekten af ledelse. Det vil bl.a. 

ske gennem vores samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlige Ledelse på Aarhus Uni-

versitet, hvor nogle af projekterne vil undersøge betydningen af distribueret ledelse samt ledelse på 

tværs af organisatoriske enheder inden for sundhedsområdet. En del af Sammenhængsreformen om-

handler afbureaukratisering. VIVE vil undersøge, hvad det betyder for ledelsesudøvelsen, når regler 

og procedurer erstattes med mål- og resultatstyring på dagtilbuds-, ældre og botilbudsområdet. Vi ar-

bejder derudover med værdibaseret ledelse og styring på sundhedsområdet, herunder også betydnin-

gen af ledelse, når principper for ressourcetildeling forandres. Vi er særligt optaget af at forstå betyd-

ningen og effekten af ledelse i forbindelse med implementeringen af store reformer, fx folkeskolerefor-

men. Vi ser på ledelse på tværs, når ambitionen er at øge koordination mellem enheder, fx social, be-

skæftigelses- og sundhedsområdet samt ledelse af borgerforløb og borgerinddragelse. 

 

Der er generelt et krav om øget vidensbasering i den offentlige sektor. Det har også konsekvenser for 

udøvelsen af ledelse i forhold til eksempelvis at kunne udøve datadrevet ledelse. Vi ser på datadrevet 

ledelse på skoleområdet, herunder de ikke-intenderede konsekvenser, når skolelederne bruger de na-

tionale test, afgangskarakterer og trivselsdata som kvalitetsparametre.  

 

Endelig vil vi stå for flere spor på ledelseskonferencen MatchPoints på Aarhus Universitet i maj 2019, 

hvor vi vil formidle om skoleledelse og om hvordan styring og ledelse interagerer.   
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Dynamiske effekter – et udbygget vidensgrundlag 

Lovgivningen påvirker i sagens natur befolkningens adfærd og disse adfærdsændringer påvirker de 

offentlige kasser. Dette er i særlig høj grad tilfældet i et samfund som det danske, hvor politikerne in-

tervenerer i borgernes liv via betydelige skattefinansierede velfærdsprogrammer.  

De konsekvenser som adfærdsreaktioner, forårsaget af ny lovgivning eller ny administrativ praksis, 

har for den offentlige økonomi, kaldes dynamiske effekter. Når staten lovgiver og øger sine udgifter 

eller øger skatterne, så er der en umiddelbar og direkte effekt i form af flere penge, der betales af eller 

til de offentlige kasser, men det er ikke hele historien. Hvis borgerne ændrer adfærd som reaktion på 

den nye lovgivning, så vil det ofte give anledning til en yderligere pengestrøm ind eller ud af de offent-

lige kasser; nemlig de dynamiske effekter. 

Hvis lavere skatter betyder, at folk i gennemsnit arbejder mere, så er det en effekt, som modvirker den 

umiddelbare indtægtsnedgang for staten. Og tilsvarende vil en social indsats kunne have den konse-

kvens, at borgerne, som får glæde af indsatsen, arbejder mere og derfor betaler mere i skat. Indsat-

sen koster penge her og nu, men nogle af pengene løber typisk tilbage i de offentlige kasser på et se-

nere tidspunkt, så udgifterne kan se større ud, end de reelt er. 

I dag findes der internationalt en hel del forskningsbaseret viden om de dynamiske effekter af skatter, 

men den danske forskning på området er sparsom. Vedrørende de offentlige udgifter, så har vi som 

regel ingen viden om, hvor mange af pengene, der løber tilbage i de offentlige kasser i form af fx spa-

rede udgifter til indkomstoverførsler og sundhedsydelser, heller ikke fra den internationale forskning. 

Derfor ved vi ikke, hvad de enkelte sociale indsatser reelt koster – altså hvad indsatserne koster netto, 

efter at de eventuelle afledte positive og negative økonomiske konsekvenser (dynamiske effekter) er 

medregnet. 

Både vedrørende indtægtssiden og udgiftssiden er denne viden vigtig for politisk at kunne prioritere de 

knappe offentlige midler, og i sidste ende også for den makroøkonomiske planlægning. Det er derfor 

af stor politisk betydning, og det vil have stor samfundsværdi, hvis der bliver tilvejebragt et bedre vi-

densgrundlag på dette område.   

VIVE står centralt i de danske bestræbelser, der gøres for både at tilvejebringe et udbygget og opda-

teret vidensgrundlag vedrørende skatternes dynamiske effekter og i at opbygge et vidensgrundlag 

vedrørende dynamiske effekter af de offentlige udgifter. På indtægtssiden er VIVE sammen med 

DØRS i gang med et projekt på skatteområdet, som estimerer, hvordan folk justerer deres ønskede 

arbejdstid som reaktion på, at deres skatteforhold ændrer sig. Det er planen at fortsætte dette arbejde 

og i 2019 estimere, hvordan folks arbejdsindkomst ændrer sig som reaktion på ændrede skatteforhold. 

På udgiftssiden har VIVE, gennem midler fra Danmarks Frie Forskningsfond, modtaget en betydelig 

bevilling til et femårigt projekt sammen med Aarhus Universitet, Københavns Universitet og det uaf-

hængige analysecenter DREAM. Projektet løber fra 2018 til 2022 og skal estimere dynamiske effekter 

af offentlige udgifter.  

Relateret til arbejdet med dynamiske effekter, vil vi fortsætte udviklingen af den socialøkonomiske in-

vesteringsmodel, SØM. Ligeledes er Campbell’s udarbejdelse af systematiske forskningsoversigter, 

centrale for at beregne dynamiske effekter, da de bidrager med vigtig viden om størrelsen af kausale 

effekter på centrale velfærdsområder, som er afgørende for at kunne beregne de dynamiske effekter.  

 

3.    Indsatser rettet mod realiseringen af nøgleinitiativerne i VIVEs strategi 

VIVEs nuværende strategi er en fusionsstrategi, der gælder for 2018-2019. I 2018 har fokus været på 

at etablere grundpillerne i centeret såsom de faglige afdelinger, stillingsstruktur m.m. samt ensartede 
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arbejdsgange og systemer. I 2019 vil der overordnet arbejdes på at konsolidere nye praksisser, styrke 

en velfungerende drift og øge sammenhængskraften.  

I det følgende beskrives en række organisatoriske indsatser, der tilsammen skal fremme en realisering 

af nøgleinitiativerne i VIVEs strategi.  

 

Én samlet organisation 

For at VIVE kan blive én samlet organisation, skal vi have dels en samlet infrastruktur af administra-

tive processer, dels en stærk sammenhængskraft med fælles værdisæt. Vi skal sikre, at vi internt og 

eksternt fremstår og agerer som én aktør med samme retning og mål, og at vi er en attraktiv arbejds-

plads, som kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.  

Vi vil fortsætte drøftelserne af, hvad der definerer VIVE, og hvad der karakteriserer en ansat i VIVE. 

Endvidere vil vi udfolde og udforske, hvordan vi kan styrke sammenhængskraften bredt i organisatio-

nen. Ved at skabe en nye hjemmeside vil vi styrke VIVEs fælles visuelle identitet både internt og eks-

tern, og derudover vil vi have fokus på den interne kommunikation bl.a. ved at etablere et nyt intranet.  

 

Viden med impact  

Det er essentielt for VIVE, at vores viden kan bruges i praksis og understøtte velfærdssamfundets ud-

vikling, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. I 2018 har VIVE 

udviklet en metode til dokumentering af impact, som skal implementeres og afprøves i løbet af 2019.  

Vi vil operationalisere kriterier for udvælgelse af relevante cases til dokumentation af impact og på den 

baggrund udvælge to cases. Ved brug af den nye metode vil vi evaluere og vurdere impacten af de 

udvalgte cases, ligesom selve metoden vurderes. Derudover vil vi på baggrund af en analyse blandt 

strategisk udvalgte kernemålgrupper udvikle en strategi for, hvordan vi formidler og omsætter viden 

bedst muligt til VIVEs centrale målgrupper.  

 

Datasikkerhed og -håndtering 

VIVE indsamler og gør brug af store mængder data i form af register-, spørgeskema-, test- og inter-

viewdata i produktionen af vores forskning og analyser. For at kunne overholde persondatalovgivnin-

gen og opretholde datas og øvrige informationers fortrolighed og integritet under indsamling, opbeva-

ring, rapportering og videregivelse er det vigtigt, at vi løbende har fokus på god datasikkerhedspraksis. 

I 2019 vil vi bygge videre på og modne fundamentet for datasikkerhed, der er skabt i 2018.  

Vi vil udvikle en strategi for VIVEs informationssikkerhed samt evaluere den eksisterende informati-

onssikkerhedspolitik. Derudover vil vi udarbejde årshjul for opfølgning på informationssikkerhed og da-

tafortrolighed i VIVE samt igangsætte relevante awareness-aktiviteter.  

 

Udbygningen af VIVEs Aarhus-lokalitet 

VIVEs placering i Aarhus er central for at opretholde og udbygge vores netværk med samarbejdspart-

nere og målgrupper i Vestdanmark. For at sikre en velfunderet og faglig stærk Aarhus-lokalitet har vi 

fokus på at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere i Aarhus samt opretholde og udvide kontak-

ten til rekvirenter, samarbejdspartnere og interessenter. 
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Vi vil udarbejde en handleplan for VIVEs lokalitet i Aarhus, der skal danne grundlag for et målrettet ar-

bejde med at sikre solid faglig bredde og et fortsat godt arbejdsmiljø med faglig sparring af høj kvalitet 

i Aarhus. I forlængelse heraf vil vi opnormere kapaciteten i Aarhus via forskellige initiativer, herunder 

ved at formalisere samarbejdet med Institut for Statskundskab og Institut for Økonomi på Aarhus Uni-

versitet. Vi vil ligeledes vedligeholde og udbygge vores netværk i Vestdanmark ved at opsøge eksiste-

rende og nye samarbejdspartnere. 

 

 

 




