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Dette bilag giver et overblik over business casens opbygning, de anvendte 
metoder og usikkerhed samt følsomhedsberegninger 

1.1 Statens business case model 

Den opstillede business case er baseret på de grundlægende principper og retningslinjer fra Statens 

Business case model.  

Udover nærværende notat om business casen består den samlede leverance vedrørende business 

casen også af et regneark, der indeholder selve business case beregningen, herunder inputdata, 

beregningsark for hver af de to målgrupper og samlet, samt en række resultatark med estimat, best 

case og worst case. 

Metodiske justeringer af business case modellen 

Statens Business case model er designet til statslige it-projekter underlagt statslige budget- og 

regnskabsvilkår. I denne business case ligger besparelsespotentialet på aktiviteter under de 

kommunale budgetter. Der har derfor været behov for mindre justeringer i forhold til brugen af nogle af 

modellens kernebegreber. 

Konkret er der foretaget justeringer på følgende to områder: 

 Nuværende drift 

 Fremtidig drift 

Nuværende drift 

Statens Business case model tager udgangspunkt i de samlede nuværende driftsomkostninger til det 

omfattede område. Disse opgøres på baggrund af regnskabstal. 

En samlet opgørelse af de nuværende driftsomkostninger forbundet med kommunal genoptræning vil 

være tidskrævende og forbundet med væsentlig usikkerhed. 

I stedet for at kortlægge og opgøre de samlede driftsomkostninger for området regnes der i business 

casen med direkte omkostninger (udgifter til sundhedsfagligt personale og udgifter til transport af 

borgere) samt fast defineret overhead (omkostninger til husleje, ledelse, administration mv.). 

Business casen omfatter derfor ikke et detaljeret totalbillede af økonomien i den kommunale 

genoptræning. 

1 METODE OG 
FREMGANGSMÅDE 
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Fremtidig drift 

Statens business case model opererer med et 1-scenarium, der skal belyse projektudgifter og de 

fremtidige driftsomkostninger ved implementering af det foreslåede projekt, og et 0-scenarium, der 

skal belyse det billigste alternativ til at løse samme opgave. 

Opstilling af et 0-scenarium vil være tidskrævende og forbundet med væsentlig usikkerhed og 

vurderes endvidere at ligge uden for scope af denne opgave. 

I stedet for opstilling af et 0-scenarium beregnes bruttogevinsten i business casen for digital 

genoptræning som forskellen mellem nuværende drift (AS-IS) og fremtidig drift med digital 

genoptræning implementeret (TO-BE). 

Fremskrivninger over perioden, der påvirker business casen, eks. vækst i det samlede antal af 

genoptræningsforløb, medregnes både i AS-IS og TO-BE. 

Projektudgifter, dvs. udgifter til udvikling og implementering af digital genoptræning medregnes i 

overensstemmelse med modellen, således at der også beregnes nettogevinst. 

1.2 Iterativ business case 

Udviklingen af den opstillede business case er gennemført som et dynamisk forløb, hvor de kritiske 

forudsætninger løbende er identificeret via følsomhedsberegninger og simuleringer med henblik på 

reduktion af den samlede usikkerhed på business casen. 

Der er gennemført tre hovediterationer af den opstillede business case. Efter hver iteration er det 

blevet vurderet, i hvilket omfang resultaterne har givet anledning til justeringer i de øvrige analysespor 

for at få bedre data eller nedbryde inputvariable i flere delelementer for derigennem at reducere eller 

tydeliggøre identificerede usikkerheder. 

Figur 1 Model for iterationer i business casen 

 

 

Første iteration af business casen 

I første iteration blev der udarbejdet en ’working model’ af business casen, populeret med 

foreliggende data fra projektets foranalyse.  

Første iteration af business casen blev brugt til at tydeliggøre: 

 Behov for metodiske justeringer af business case modellen 

 Retningen i den samlede business case under de givne forudsætninger 

 Usikkerhed og følsomhed i de enkelte variable og forudsætninger 

Business case 
iteration

Business case 
iteration

Business case 
til kunden

Analyserne 
målrettes mod at 

reducere 
usikkerhed

Kritiske 
forudsætninger 
nedbrydes for at 

reducere 
usikkerhed

Business case opstilles i alternative scenarier  og for relevante 
målgrupper

Jakob  Nielsen
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Anden iteration af business casen 

I anden iteration blev der udarbejdet en version af business casen populeret med konsoliderede data, 

idet input fra Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning (MIG-projektet)1 på en række af de kritiske 

variable havde valideret eller justeret værdierne fra foranalysen. Der blev endvidere indarbejdet worst 

case og best case scenarier for den samlede business case, samt for business casen for hver af de to 

målgrupper.    

Anden iteration af business casen blev brugt til at tydeliggøre: 

 Forventningen til det samlede potentiale i den endelige iteration af business casen 

 Økonomiske konsekvenser af de identificerede usikkerheder 

 Forskelle i potentialer på tværs af de enkelte målgrupper 

Tredje iteration af business casen 

I tredje iteration er der udarbejdet en endelig version af business casen på baggrund af det 

foreliggende datagrundlag. 

Tredje iteration af business casen er den afrapporterede version, der ligger til grund for de i analysen 

afrapporterede beregninger af bruttopotentiale, omkostninger og nettopotentiale. 

1.3 Modellens opbygning 

Den samlede business case er opgjort som summen af beregninger for de to målgrupper - borgere 

med knæalloplastikker og borgere med hoftealloplastikker, som modtager genoptræning. De to 

målgrupper er modelleret over samme struktur.  

I det følgende gives et overblik over modellernes opbygning og hvilke variable, som har betydning for 

beregningen af business casens bruttopotentiale. I afsnit 2.2 gives en oversigt over samtlige 

inputparametre, der anvendelse i modellen. Der er endvidere udarbejdet et forudsætningsdiagram, 

som viser den detaljerede modellering og sammenhæng mellem inputvariable. 

1.3.1 Modellering af AS-IS og TO-BE 

På figuren nedenfor er omkostningsdriverne for as-is og to-be scenarierne afbilledet. Scenarierne 

modelleres ens for både hofte- og knæpatienterne.  

Figur 2 Overblik over omkostninger i scope ved AS-IS og TO-BE  

 

                                                      
1 Mobil Interaktiv Genoptræning (MIG-projektet) er et projekt med deltagelse af kommunerne Gentofte, Gladsaxe, 
Lyngby-Taarbæk og Rudersdal og virksomheden ICURA (oprindeligt Yoke), der i perioden fra 2012 til 2015 har 
udviklet og afprøvet en digital træningsløsning til borgere med nyt knæ eller ny hofte. MIG-projektet omfatter tillige 
et RCT-studie (Randomized Controlled Study), der er gennemført i samarbejde med Gentofte og Herlev 
Hospitaler samt Syddansk Universitet.   
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As-is omfatter holdbaseret genoptræning for borgere med ny hofte eller nyt knæ, der har en 

genoptræningsplan efter SUL §140. Holdtræningen har to væsentlige omkostningsdrivere nemlig 

offentlig betalt transport af borgere og arbejdstid anvendt af sundhedsfagligt personale.  

I To-be scenariet regnes der kun på forløb med borgere, der er egnet til at modtage digitalt 

understøttet genoptræning, da alle andre antages at følge den samme træning, som de modtager i as-

is.  

På figuren for to-be scenariet markerer de lyseblå kasser omkostninger, som reduceres ved indførsel 

af digitalt understøttet genoptræning for borgere med hofte- eller knæalloplastikker, mens de mørkeblå 

kasser markerer omkostninger som forøges.  

Antallet af holdtræning halveres fra as-is til to-be scenariet, hvilket reducerer omkostningerne til 

transport af borgere og tidsforbrug blandt sundhedsfaglige medarbejdere.  

Indførslen af hjemmetræning er forbundet med øgede driftsomkostninger ved tidsforbrug til teknisk 

support, indtastning af borgeroplysninger i både den digitale træningsløsning og den kommunale EOJ, 

møde med borgeren om introduktion til den tekniske løsning, samt drift af tekniske enheder, herunder 

også løbende opstart af nye enheder. 

Endelig er der fire hovedkategorier af implementeringsomkostninger forbundet med indførslen af 

digital genoptræning, som afholdes en gang. Opstart og opsætning af den tekniske løsning i 

kommuner omfatter et engangsbeløb til leverandøren for hver kommune løsningen sættes op hos. 

Projektledelsesomkostninger samt omkostninger til uddannelse af personale afholdes i business 

casens første år, mens opstartsomkostninger i relation til de enkelte digitale træningsenheder afholdes 

i takt med udbredelse af digitalt understøttet genoptræning til at omfatter stadigt flere egnede forløb i 

løbet af indfasnings perioden.  

1.4 Følsomhedsberegninger og usikkerhed 

I forbindelse med udarbejdelsen af business casen er der foretaget såvel følsomhedsberegninger og 

beregninger af usikkerhed i for worst og best case forløb. 

Jakob  Nielsen
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Følsomhedsberegninger 

Der er gennemført følsomhedsanalyser på alle inputvariable, der indgår i business casen. 

Følsomhedsanalysen viser hvilke variable, der har stor betydning for business casens samlede 

resultat, og hvor det derfor er særligt vigtigt at sikre et præcist estimat for inputvariablens værdi.  

Følsomhedsanalysen viser ikke i sig selv hvilke inputvariable i business casen, der er behæftet med 

usikkerhed i fastlæggelsen af variablens værdi (se nedenstående afsnit om usikkerhed). For input-

variable der viser høj følsomhed og hvis værdi samtidigt er forbundet med betydelig usikkerhed, er der 

i business casen tilføjet et usikkerhedsspænd (worst case, estimat og best case). Dog har både 

undersøgelserne i foranalysen samt MIG-projektets analyser elimineret de fleste usikkerheder.  

Nedenstående figur giver et overblik over de femten inputvariable, som business casen er mest 

følsom over for ændringer i. Figuren viser den procentuelle ændring i business casens resultat som 

følge af en ændring på 10 pct. i værdien for den pågældende inputvariabel. Det kan f.eks. ses, at hvis 

der tilføjes 1,2 gennemsnitlige antal gange en enkelt borger modtager en holdtræning i et 

genoptræningsforløb, vil business casens værdi ændre sig 71 pct.  

Figuren viser desuden de variable, hvis usikkerhed er betydelig, og hvor der som konsekvens heraf er 

tilføjet et usikkerhedsspænd (se afsnittet om usikkerhed nedenfor). For de øvrige variable med høj 

følsomhed er det vurderet, at der på baggrund af det foreliggende datagrundlag ikke er tale om 

samme grad af usikkerhed. 

Figur 3 Oversigt over inputvariable med størst følsomhed 

 

 

Beregningen der ligger til grund for ovenstående figur, er gennemført ved at ændre én inputvariabel 

ad gangen, og derefter foretage 300 Monte Carlo simuleringer med den pågældende variabels 

justerede værdi, og observere udsvingene i den samlede business case.  

Følsomhedsanalysen er foretaget på tværs af de to målgrupper. Værdier, der på tværs af 

beregningerne for de to målgrupper må forventes at være identiske (f.eks. udgifter til teknologi), vil 

have identisk variation på tværs af målgrupper i Monte Carlo simuleringerne. 

 

Inputparameter Type Værdi Én enhed (10 pct.)

1 Gns. antal Holdtime per forløb (AS-IS) 12 1,2

2 Gns. antal Holdtime per forløb (TO-BE) 6 0,6

3 Gns. antal terapeuttimer per Holdtime (AS-IS & TO-BE) 2 0,2

4 Gns. antal transport per Holdtime (AS-IS & TO-BE) 2 0,2

5 Gns. udgifter per borger per per tur (AS-IS & TO-BE) 175 17,5

6 Andel af borgere, der får transport betalt (AS-IS & TO-BE) 50% 5%

7 Antal forløb i 2017 13.700 1.370

8 Gns. antal deltagere per Holdtime (AS-IS & TO-BE) 4 0,4

9 Pct. af forløb egnet til digital genoptræning (DG) 65% 6,5%

10 Driftsomkostninger per enhed 5900 590

11 Gns. varighed per forløb i uger (AS-IS og TO-BE) 6 0,6

12 Effektive arbejdstimer per år 1.450 145

13 Gns. antal terapeuttimer per Digital egentræningsforløb forløb (TO-BE) 0,75 0,08

14 Antal medarbejdere involveret i udviklingsfasen pr. kommune 4 0,4

15 Projektledelse (år 1) - timer/uge/inv. medarbejder 1 0,1

Variable med usikkerhedspænd (best case, estimat, worst case) i business casen

Variable uden usikkerhedsspænd i business casen

71%

36%

18%

18%

17%

17%

17%

16%

15%

12%

9%

7%

5%

4%

4%
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Usikkerhed beregnet som best case og worst case 

I den samlede business case er spændet mellem worst case og best case for det akkumulerede 

femårige nettopotentiale 20,2-27,1 mio. kr. 

Spændet mellem best case og worst case bestemmes af den indregnede usikkerhed på business 

casens mest usikre og mest betydningsfulde inputvariable. For hver af disse inputvariable er der 

fastlagt en værdi for worst case, estimat og best case. Disse værdier er fastlagt ud fra en antagelse 

om, at sandsynligheden for at inputvariablen ligger mellem best case og worst case er 95 pct. og er 

normalfordelt. For at beregne den samlede business case værdi foretages 2000 Monte Carlo 

simuleringer, hvor inputværdierne til hver simulering vælges tilfældigt ud fra ovenstående fordeling. Ud 

fra de 2000 simuleringer beregnes (1) den gennemsnitlige business case værdi (estimat), og (2) det 

interval der dækker 95 pct. af business casens værdier (worst case og best case). Worst og best case 

værdierne er beregnet på baggrund af standardafvigelsen af den samlede værdi af business casen 

opgjort som bruttopotentiale og omkostningerne summeret over de to behandlingsområder. 
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Dette kapitel beskriver de inputvariable, der indgår i business casen, herunder 
inputvariablenes værdi og kilde. Kapitlet beskriver endvidere sammenhængen 
mellem de forskellige inputvariable i business casen. 

 

2.1 Forudsætningsdiagrammer 

Sammenhængen mellem inputvariablene samt deres rolle i business casen er visualiseret i et 

forudsætningsdiagram. Det samlede forudsætningsdiagram med alle inputvariable i business casen er 

vedhæftet som separat pdf dokument til denne rapport. 

2.2 Oversigt over inputvariable 

De enkelte inputvariable defineret og tildelt værdi, og inddeles i følgende hovedgrupper: 

 Målgruppespecifikke variable 

 Organisering 

 Lønninger og arbejdstid 

 Priser på udstyr 

 Generelle variable 

 

De enkelte inputvariable er kortlagt i nedenstående figur og yderligere beskrevet i de efterfølgende 

afsnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 FORUDSÆTNINGER 
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Figur 4 Inputvariable der indgår i business casen 

  

Variablenes værdi og kilde er oplyst i de efterfølgende tabeller. Værdierne er vist for estimat samt 

worst case og best case for de variable, hvor der er lagt et usikkerhedsspænd ind.  

Variablene er identiske med de variable, der anvendtes i projektets foranalyse. Nogle variable vil ikke 

længere påvirke business casen. I disse tilfælde er værdien sat til 0, og der er nedenfor forklaret 

hvorfor.  

 

2.2.1 Målgruppespecifikke variable 

Nedenstående tabel giver et samlet overblik over de målgruppespecifikke variable, der anvendes i 

business casen.  
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De målgruppespecifikke variable er de, der varierer fra målgruppe til målgruppe. 

 

Tabel 1 Målgruppespecifikke inputvariable, der kan variere på tværs af målgrupper  

Inputvariable Hofteallo-

plastikker 

Knæallo-

plastikker 

Kilde og beskrivelse 

Generelt    

Antal forløb i 2017 7.300 6.400 Angiver antallet af genoptræningsforløb under SUL 

§140 for de to målgrupper. Estimatet er baseret på to 

primære kilder. For det første hhv. dansk hoftealloplastik 

register og dansk knæalloplastik registers opgørelse 

over operationer vedrørende totale hoftealloplastikker 

og totale knæalloplastikker. For det andet KORA’s 

rapport ”Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner” 

(januar 2016), som pba. data for de to mest anvendte 

operationskoder i relation til knæ- og 

hoftealloplastikoperationer opgør andelen, der udløser 

en genoptræningsplan under SUL §140. 

På denne bagrund vurderes det, at 62 pct. af 

knæalloplastikker udløser en genoptræningsplan og 61 

pct. af hoftealloplastikker. I 2014 var tallene for totale 

knæ- og hoftealloplastikker hhv. 9.765 og 11.351. 

Disse tal er fremskrevet til 2017med en årlig vækst på 2 

pct. (jf. nedenstående variabel). Estimaterne 

understøttes derudover af udtræk fra ni danske 

kommuner.  

  

Kilder: 

 Dansk hoftealloplastik register – årsrapport 

2015 

 Dansk knæalloplatik register – årsrapport 2015 

 Kora: ”Udviklingen i antallet af 

genoptræningsplaner” (januar 2016) 

 Udtræk fra 9 kommuner (Silkeborg, 

København, Fredensborg, Solrød, Haderslev, 

Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og 

Rudersdal)  

Vækst i antallet af 

forløb pr. år 

2,0 % 2.0 % Vurdering fra MIG-projektets rapport om business case. 

Den generelle udvikling i antallet af 

genoptræningsplaner har siden 2010 være på godt 10 

pct. om året dog med aftagende tendens. 

Kilder: 

 MIG-projektets rapport om business case 

 eSundhed.dk 

Pct. forløb egnet til 

digital genoptræning i 

business casens 

startår 

65 % 

WC: 60 % 

BC:70 % 

55 % 

WC: 50 % 

BC:60 % 

Estimatet bygger på erfaringer fra MIG-projektet og 

faglige vurderinger fra projektets rapport om business 

case.  

Kilder: 

 MIG-projektets rapport om business case 

Vækst i andelen af 

forløb, der er egnet til 

digital genoptræning 

pr. år (procentpoint) 

2,5 

procent-

point 

4,0 

procent-

point 

MIG-projektet vurderer, at 76,7 pct. af borgere med 

hoftealloplastikker og 70 pct. af borgere med 

knæalloplastikker potentielt er egnede til digitalt 

understøttet genoptræning. Der regnes i business 

casen med, at disse andele kan nås i slutåret for 
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business case perioden, og væksten i andelen af forløb 

egnet til digital genoptræning er på den baggrund 

fastlagt som en lineær udvikling mellem startår og 

slutår. 

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

Gennemsnitlig 

varighed af forløb 

(uger) 

6 6 Varigheden er fastsat ud fra erfaringer fra MIG-projektet 

samt fra kommunernes ydelseskataloger for 

genoptræning efter SUL §140.  

 Kilder:  

 MIG-projektets hovedrapport 

 Kommunale ydelseskataloger 

Gennemsnitlig 

overleveringstid ml. 

borgere (uger) 

2 2 Vurdering baseret på MIG-projektets rapport om 

business case.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

Indfasning - år 1 50 % 50 % Værdien er fastsat som i foranalysen med 

udgangspunkt i den aftalte indfasningstakt i en række 

tidligere offentlige digitaliseringsprojekter, herunder 

obligatorisk digital selvbetjening og telesår. 

Indfasning - år 2 75 % 75 % (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - år 3 100 % 100 % (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - år 4 100 % 100 % (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - år 5 100 % 100 % (se "Indfasning - år 1") 

Holdtræning      

Gns. antal 

holdtræninger pr. 

forløb (AS-IS) 

12 12 Antallet af nuværende holdtræninger er fastsat ud fra 

erfaringer fra MIG-projektet samt fra kommunernes 

ydelseskataloger for genoptræning efter SUL §140.  

 Kilder:  

 MIG-projektets hovedrapport 

 Kommunale ydelseskataloger 

Gns. antal 

holdtræninger pr. 

forløb (TO-BE) 

6 6 Antallet af holdtræninger i to-be forløbet er fastsat ud fra 

en antagelse om 50 pct. substitution. Den samme værdi 

er anvendt i MIG-projektet med tilfredsstillende kliniske 

resultater. MIG-projektet vurderer, at det vil være muligt 

i fremtiden at reducere antallet af fysiske holdtimer 

yderligere.  

Kilder:  

 MIG-projektets hovedrapport 

Gns. antal deltagere 

pr. holdtræning pr. 

sundhedsfaglig 

medarbejder  

4 4 Udtryk for hvor mange borgere én sundhedsfaglig 

medarbejder håndterer ved en holdtræning. Estimatet er 

baseret på erfaringer fra MIG-projektet, hvor 2 

medarbejdere forestår et hold på 8 borgere.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

Gns. antal transporter 

for en holdtræning 

2 2 Antallet af transporter borger, der modtager offentlig 

støttet tranport har behov for i forbindelse med en 

holdtræningstime 

Gns. udgifter pr. 

borgere pr. tur  

175 kr. 175 kr. Estimatet baserer sig dels på foranalysens estimat på 

166 kr., som havde samlet erfaringer fra projekterne 
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omkring virtuel genoptræning og online velfærd. 

Derudover baserer den sig på erfaringer fra MIG-

projektets 4 kommuner, hvor det vurderes at 

omkostningen er mellem 150-200 kr. Dette er i 

overensstemmelse med tidligere analyser af transport 

og befordringsområdet. Der er taget udgangspunkt i 

estimatet på 166 kr., som dernæst er fremskrevet til 

2017 priser, ud fra KL's pris og lønskøn 2014-2019.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

 ”Business case for Virtuel Genoptræning" ved 

Spitze&CO (2013) 

 Online velfærd - Evaluering af forsøgsprojekt 

(2012) 

 ”Kortlægning og analyse af befordringsordninger” 

ved Deloitte for Finansministeriet (2012) 

Andel borgere, der får 

transport betalt 

50 % 50 % MIG-projektet foretog en stikprøve blandt 60 borgere for 

at vurdere andelen, der modtager transport. De fandt 

ikke forskelle mellem borgere med hhv. Knæ- og 

hoftealloplastikker. Stikprøven viste at 52 pct. fik betalt 

transport. Estimatet fastsættes derfor til 50 pct. 

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

Gns. antal timer pr. 

medarbejder pr. 

holdtræning 

2 2 Estimatet er udtryk for én medarbejders tidforbrug i 

forbindelse med en holdtræning. Estimatet bygger på 

erfaringer fra MIG-projektet, hvor der regnes med en 

time til forberedelse, opfølgning og dokumentation og 

en time til at forestå træningen (ATA-tid).  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

Individuel Træning     

Gns. antal individuel 

træning pr. forløb 

(AS-IS) 

1 1 Genoptræningsforløbet indledes med et individuelt 

opstartsmøde, hvor den sundhedsfaglige medarbejder 

vurderer borgers funktionsniveau og 

træningsmuligheder. Dette møde fastholdes ved 

indførslen af digitalt understøttet genoptræning baseret 

på erfaringer fra MIG-projektet. 

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

Gns. antal individuel 

træning pr. forløb 

(TO-BE) 

1 1 (se ovenfor) 

Gns. antal 

medarbejder-timer pr. 

individuel træning  

0,75 0,75 Baseret på erfaringerne fra MIG-projektet tager første 

samtale 30 minutter og kræver 15 minutters 

forberedelse.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

Gns. varighed af 

transport af 

medarbejder til 

individuel træning i 

timer 

0 0 Da den indledende samtale tages i 

genoptræningscentret, er der ikke indregnet transport til 

sundhedsfaglige medarbejdere.  

Digital egentræning     



 

13 

 

 

Gns. antal 

medarbejdertimer pr. 

digitalt 

egentræningsforløb. 

(TO-BE) 

0,75 0,75 Tallet dækker over en ekstraintroduktion til det digitale 

redskab til genoptræning. I MIG-projektet er afsat 45 

minutter til denne introduktion. Der er regnet med et 

usikkerhedsspænd, hvor worst case er 1 time og best 

case er 30 minutter. 

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 
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2.2.2 Organisering 
Nedenstående tabel giver et overblik over de organisatoriske variable i business casen. Disse går på 
tværs af de to målgrupper. 
 
Parametrene bruges hovedsagligt til at udregne de ekstra omkostninger, der er ved national 
udbredelse af digitalt understøttet genoptræning for de to målgrupper i business casens scope.  

Tabel 2 Inputvariable vedr. organisering og implementering - på tværs af de to målgrupper  

Inputvariable Værdi Kilde og beskrivelse 

Antal medarbejdere 

involveret i 

udviklingsfasen pr. 

kommune 

4 Estimatet er baseret på data fra Det Fælles Kommunale 

Løndatakontor vedr. antallet af ergo- og fysioterapeuter 

beskæftiget med kommunal træning på landsplan samt 

data fra flere deltagende kommuner, der viser andelen 

af knæ-og hoftepatienter ud af det samlede antal 

genoptræningsforløb inden for SUL §140 same SEL 

§86.1 og §86.2. Antallet er estimeret til omkring 350 

medarbejdere på landsplan, hvilket er rundet op til 4 

medarbejdere pr. kommune.  

Kilder:  

 Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

Projektledelse (år 1) 

timer/uge/inv. 

medarbejder 

1 Estimatet er baseret workshop afholdt ifbm. foranalysen 

og efterfølgende justeret pba. erfaringer fra MIG-

projektet.  

Uddannelse af 

medarbejdere – timer 

pr. medarbejder (år 1) 

7 Estimatet er baseret på erfaringer fra MIG-projektet, 

hvor det estimeres, at hver involveret medarbejder har 

behov for 5-9 timers uddannelse i brugen af den digitale 

løsning. Udgifterne til uddannelse udgøres alene af 

frikøb af medarbejdernes tid, da udgifterne til selve 

afholdelsen af workshops er indeholdt i 

leverandøraftalen.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

Teknisk support til 

opstart (år 1) - 

timer/år 

0 Den tekniske support til opstart er estimeret til 0 timer, 

da leverandøren i den indregnede prismodel har 

ansvaret for teknisk opsætning.  

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

Udgifter til 

centraliseret 

indkøbsudbud (kr.) 

3 mio. kr. Der er afsat midler til indgåelse af en fælles 

rammeaftale med henblik på opnåelse af rabat som 

følge af storkøb. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

Indtastning af 

borgeroplysninger i 

nyt system - 

timer/forløb 

0,15 Estimatet er baseret på workshops med 

fagprofessionelle fra foranalysen. Variablen dækker 

over den manuelle indtastning fra den tekniske løsning 

til kommunens EOJ-system. En fuldstændig integration 

kan overflødiggøre behovet for dette.  

Teknisk support (drift) 

- timer pr. forløb 

0,25 Variablen dækker tidsforbrug til håndtering af 

borgerhenvendelser ifbm. anvendelse af den digitale 

træningsløsning. Estimatet er baseret på workshop 

afholdt ifbm. foranalysen samt erfaringer fra MIG-

projektet. 
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2.2.3 Lønninger og arbejdstid 

Nedenstående tabel indeholder inputvariable relateret til lønninger og arbejdstid.  

Lønningerne er fastlagt via udtræk fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka).  

Tabel 3 Inputvariable vedrørende lønninger og arbejdstid  

Inputvariabel Værdi  Kilde/beskrivelse 

Årsløn - projektleder 

 

574.988kr.   Estimatet er baseret på løn for ledende fysio- og 

ergorterapeuter i kommuner, der arbejder på 

genoptræningsområdet. Udtrækket er fra bruttoløn for 2014 

(551.892) og dernæst fremskrevet efter KL's pris- og lønskøn 

2014-2019 

Kilder:  

 Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

Årsløn - IT-support 377.483 kr. Estimatet er baseret på løn for IT-medarbejder i kommuner. 

Udtrækket er fra bruttoløn for 2014 (359.932) og dernæst 

fremskrevet efter KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

Kilder:  

 Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

Årsløn – sundhedsfaglig 

medarbejder 

429.176 kr.  Estimatet er baseret på løn for ergo- og fysioterapeuter, der 

arbejder med træning og patientrettet forebyggelse i 

kommuner. Udtrækket er fra bruttoløn for 2014 (408.480 kr.) 

og dernæst fremskrevet efter KL's pris- og lønskøn 2014-

2019 

Kilder:  

 Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

Overhead på 

lønomkostninger 

25 %  Overheadestimatet er baseret på tidligere rapporter, samt fire 

kommunale analyser og business cases. Overhead fra de 

kommunale business cases ligger i et spænd mellem 20 og 

42 pct. af lønnen inklusive pension. Estimatet er derfor lagt på 

25 pct. af lønnen. Dette inkluderer f.eks. it, ledelse, lokaler, 

transport og administration.   

Kilder:  

 ”Estimering af gevinster og omkostninger ved 

implementering af Fælles Sprog III”, KL, december 2015 

 ”Business Case for projekt MEDCOM standarder”, KL, 

juni 2012 

 ”Gevinstrealisering på KY og KSD – Forberedelser 

Q2/2014”, KL, 2. kvartal 2014 

 Notat: ”Status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark 

september 2011”, KL, september 2011 

 Omkostningseffektive afdelinger. Analyse af 

øjenområdet, PWC 2011PASS-patientforløb i 

speciallægepraksis og på sygehus, KORA, november 

2012 

 Den ”forbandede” overhead; hvem skal egentligt betale 

for forskningen? Olaf Svenningsen, Syddansk 

Universitet, marts 2010 
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Effektive arbejdstimer pr. 

år 

1.450 Årsværknorm på 1924 timer med justering for ferier, 

helligdage mv. 

Kilder: 

 Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder, 

Rambøll Management Consulting/Implement Consulting 

Group (2014)  
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2.2.4 Priser på udstyr 

 

Nedenstående tabel giver et overblik over udgifterne til teknisk udstyr i business casen.  

Priserne går på tværs af målgrupperne, og engangsudgifter er derfor splittet ud i hver målgruppes 

business case med lige stor vægt. 

Der regnes med udgangspunkt i den prismodel, som anvendes i MIG-projektet. Prismodellen 

indeholder tre overordnede udgiftsposter, som kommunen skal betale til leverandøren:  

a) Opstartspris pr. enhed. En engangsudgift for opsætning af en enkelt enhed.  

b) Opstart/opsætning pr. organisation. En grundpris for opstart, oplæring og implementering, som 

er et engangsbeløb, der betales fra kommune til leverandør for at anvende den tekniske løsning. 

Denne er uafhængig af antallet af enheder. 

c) Driftsomkostninger pr. enhed. En månedlig licensomkostning for en enhed, der dækker over drift 

og vedligehold af enheder. Det er således leverandørens og ikke kommunens ansvar at yde teknisk 

support og stå for vedligehold er både fysiske enheder og software.  

Prismodellen mindsker usikkerheden i udgifterne sammenlignet med en situation, hvor kommunen 

selv har ansvaret for at anskaffe og drive de tekniske enheder, da eventuelle fejl og mangler i den 

anvendte prismodel i stedet påhviler leverandøren.  

 

Tabel 4 Inputvariable vedrørende priser på udstyr  

Inputvariabel Værdi  Kilde/beskrivelse 

Opstartspris pr. enhed 

(hardware) 

890 kr.   Opstartsprisen dækker over et engangsbeløb, der betales til 

leverandøren for hver enhed, der tages i brug. Opstartsprisen 

betales ikke for hver gang en enhed udskiftes, da dette 

dækkes under driftsomkostningerne. Prisen er fremskrevet til 

2017 priser. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale  

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

Opstart/opsætning pr. 

organisation 

23.300 kr. Variablen dækker over en engangsudgift pr. kommune til 

opstart og opsætning. I prisen er indeholdt opsætning og 

klargøring af fysiske enheder, teknisk opsætning til 

leverandørens back-end, oprettelse af superbrugere, oplæring 

af personale samt opfølgende møde. Personalets tid til 

oplæring er ikke indregnet i prisen (dækket af særskilt 

inputvariabel vedr. uddannelse af medarbejdere, jf. ovenfor). 

Prisen er fremskrevet til 2017 priser. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale  

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019    

Faste årlige 

driftsomkostninger pr. 

kommune 

0 kr. Drifts omkostningerne er i den anvendte prismodel 0 kr., da 

leverandøren står for driften. Omkostningerne til almindelig 

drift er dækket af parameteren "Driftsomkostninger pr. enhed". 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale  

Driftsomkostninger pr. 

enhed 

5.900 kr. Variablen dækker over den årlige udgift pr. enhed kommunen 

betaler til leverandøren for at drifte den tekniske løsning. 

Driftsomkostningerne dækker over telefonisk og on-site 

support, udskiftning af defekte enheder (uden beregning), 
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datatrafik, serverudgifter, udskiftning af enkelte komponenter 

samt opdatering af software. 

Prisen er fremskrevet til 2017 priser. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale  

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019    

Udgifter til 

opsætning/nedtagning pr. 

forløb 

0 kr. Der er ingen omkostninger til opsætning og nedtagning, da 

borgerne selv kan tage den tekniske løsning med hjem efter 

første introduktionsgang. 

Udgifter til vedligeholdelse 

pr. enhed (pr. år) 

0 kr. Vedligeholdelsesomkostninger er inkluderet i udgifterne til 

leverandøren til at drifte løsningen. 

Besparelser på 

opstartspris pr. enhed ved 

stordriftsindkøb 

0% Der er ikke regnet med rabat på opstartsprisen som følge af 

koordineret indkøb via fælles rammeaftale. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

Besparelser på 

opstart/opsætning ved 

stordriftsindkøb 

0 % Der er ikke regnet med rabat på opstartsprisen som følge af 

koordineret indkøb via fælles rammeaftale. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

Besparelser på faste 

årlige driftsomk. pr. 

kommune ved 

stordriftsindkøb 

0 % Parameteret er ikke relevant som følge af den prismodel, der 

arbejdes med i business casen, hvor leverandøren løbende 

står for udskiftning og vedligehold af udstyr. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

Besparelser på driftsomk. 

pr. enhed ved 

stordriftsindkøb 

20 % Der regnes med en besparelse på 20 pct. på 

driftsomkostningerne pr. enhed som følge af koordineret 

indkøb via fælles rammeaftale. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

Besparelser på ops./nedt. 

ved stordriftsindkøb 

0 % Parameteret er ikke relevant som følge af den prismodel, der 

arbejdes med i business casen, hvor leverandøren løbende 

står for udskiftning og vedligehold af udstyr. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

Besparelser på 

vedligeholdelsesudgifter 

ved stordriftsindkøb 

0 % Parameteret er ikke relevant som følge af den prismodel, der 

arbejdes med i business casen, hvor leverandøren løbende 

står for udskiftning og vedligehold af udstyr. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

Varighed pr. enhed (år) -  Parameteret er ikke relevant som følge af den prismodel, der 

arbejdes med i business casen, hvor leverandøren løbende 

står for udskiftning og vedligehold af udstyr. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

2.2.5 Generelle variable 

Nedenstående tabel giver et overblik over business casens generelle variable. 

Tabel 5 Inputvariable vedrørende generelle variable 

Inputvariabel Værdi Kilde/beskrivelse 

Antal kommuner 98  

Antal uger pr. år 52 uger  

Startår for business case 2017 Da 2017 er startåret er alle priser og andre dynamiske 

numeriske værdier fremskrevet til dette år. 
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Dette bilag beskriver de inputvariable, der indgår i business casen, herunder 
inputvariablenes værdi og kilde. Kapitlet beskriver endvidere sammenhængen 
mellem de forskellige inputvariable i business casen. 

1.1 Statens business case model 

Den opstillede business case er baseret på de grundlægende principper og retningslinjer fra Statens 

Business case model.  

Udover nærværende notat om business casen består den samlede leverance vedrørende business 

casen også af et regneark, der indeholder selve business case beregningen, herunder inputdata, 

beregningsark for hver af de to målgrupper og samlet, samt en række resultatark med estimat, best 

case og worst case. 

Metodiske justeringer af business case modellen 

Statens Business case model er designet til statslige it-projekter underlagt statslige budget- og 

regnskabsvilkår. I denne business case ligger gevinstpotentialet på aktiviteter under de kommunale 

budgetter. Der har derfor været behov for mindre justeringer i forhold til brugen af nogle af modellens 

kernebegreber. 

Konkret er der foretaget justeringer på følgende to områder: 

 Nuværende drift 

 Fremtidig drift 

Nuværende drift 

Statens Business case model tager udgangspunkt i de samlede nuværende driftsomkostninger til det 

omfattede område. Disse opgøres på baggrund af regnskabstal. 

En samlet opgørelse af de nuværende driftsomkostninger forbundet med kommunal genoptræning vil 

være tidskrævende og forbundet med væsentlig usikkerhed. 

I stedet for at kortlægge og opgøre de samlede driftsomkostninger for området regnes der i business 

casen med direkte omkostninger (medgået tid for det sundhedsfaglig personale og transportudgifter) 

samt fast defineret overhead (omkostninger til husleje, ledelse, administration mv.). 

Business casen omfatter derfor ikke et detaljeret totalbillede af økonomien i den kommunale 

genoptræning. 

1 FORUDSÆTNINGER 
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Fremtidig drift 

Statens business case model opererer med et 1-scenarium, der skal belyse projektudgifter og de 

fremtidige driftsomkostninger ved implementering af det foreslåede projekt, og et 0-scenarium, der 

skal belyse det billigste alternativ til at løse samme opgave. 

Opstilling af et 0-scenarium vil være tidskrævende og forbundet med væsentlig usikkerhed og 

vurderes endvidere at ligge uden for scope af denne opgave. 

I stedet for opstilling af et 0-scenarium beregnes bruttogevinsten i business casen for digital 

genoptræning som forskellen mellem nuværende drift (AS-IS) og fremtidig drift med digital 

genoptræning implementeret (TO-BE). 

Fremskrivninger over perioden, der påvirker business casen, eks. vækst i det samlede antal af 

genoptræningsforløb, medregnes både i AS-IS og TO-BE. 

Projektudgifter, dvs. udgifter til udvikling og implementering af digital genoptræning medregnes i 

overensstemmelse med modellen, således at der også beregnes nettogevinst. 

1.2 Iterativ business case 

Udviklingen af den opstillede business case er gennemført som et dynamisk forløb, hvor de kritiske 

forudsætninger løbende er identificeret via følsomhedsberegninger og simuleringer med henblik på 

reduktion af den samlede usikkerhed på business casen. 

Der er gennemført tre hovediterationer af den opstillede business case. Efter hver iteration er det 

blevet vurderet, i hvilket omfang resultaterne har givet anledning til justeringer i de øvrige analysespor 

for at få bedre data eller nedbryde inputvariable i flere delelementer for derigennem at reducere eller 

tydeliggøre identificerede usikkerheder. 

Figur 1 Model for iterationer i business casen 

 

 

Første iteration af business casen 

I første iteration blev der udarbejdet en ’working model’ af business casen, populeret med 

foreliggende data fra projektets foranalyse.  

Første iteration af business casen blev brugt til at tydeliggøre: 

 Behov for metodiske justeringer af business case modellen 

 Retningen i den samlede business case under de givne forudsætninger 

 Usikkerhed og følsomhed i de enkelte variable og forudsætninger 

Business case 
iteration

Business case 
iteration

Business case 
til kunden

Analyserne 
målrettes mod at 

reducere 
usikkerhed

Kritiske 
forudsætninger 
nedbrydes for at 

reducere 
usikkerhed

Business case opstilles i alternative scenarier  og for relevante 
målgrupper
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Anden iteration af business casen 

I anden iteration blev der udarbejdet en version af business casen populeret med konsoliderede data, 

for en række kritiske variable herunder baseline tallene for de forskellige målgrupper, as-is forløb samt 

omkostninger til teknologisk udstyr for alle målgrupper.   

Anden iteration af business casen blev brugt til at tydeliggøre: 

 Forventningen til det samlede potentiale i den endelige iteration af business casen 

 Økonomiske konsekvenser af de identificerede usikkerheder 

 Forskelle i potentialer på tværs af de enkelte målgrupper 

Tredje iteration af business casen 

I tredje iteration er der udarbejdet en endelig version af business casen på baggrund af det 

foreliggende datagrundlag. 

Tredje iteration af business casen er den afrapporterede version, der ligger til grund for de i analysen 

afrapporterede beregninger af bruttopotentiale, omkostninger og nettopotentiale. 

1.3 Modellens opbygning 

Den samlede business case er opgjort som summen af beregninger for samtlige målgrupper og en 

række faste omkostninger, som ikke er knyttet direkte til antallet af målgrupper. Sidstnævnte er 

beregnet uafhængigt af målgrupperne og indgår derfor kun i business casens samlede afrapportering, 

og ikke i afrapporteringen for de enkelte målgrupper. De enkelte målgrupper er alle modelleret over 

samme struktur.  

I det følgende gives et overblik over modellernes opbygning og hvilke variable, som har betydning for 

beregningen af business casens bruttopotentiale. I afsnit 2.2 gives en oversigt over samtlige 

inputparametre, der anvendelse i modellen. Der er endvidere udarbejdet et forudsætningsdiagram, 

som viser den detaljerede modellering og sammenhæng mellem inputvariable. 

1.3.1 Modellering af AS-IS og TO-BE 

På figuren nedenfor er omkostningsdriverne for as-is og to-be scenarierne afbilledet. Scenarierne 

modelleres ens for både hofte- og knæpatienterne.  

Figur 2 Overblik over omkostninger i scope ved AS-IS og TO-BE  
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As-is omfatter individuel eller holdbaseret træning ved fysisk fremmøde eller en kombination af disse 

for borgere med apopleksi eller kronisk sygdom (diabetes, hjerte-/kar og KOL) samt alment svækkede 

ældre (geriatri). As-is omfatter borgere henvist efter Sundhedslovens §119 og §140 samt borgere 

visiteret efter Servicelovens §86.1 og §86.2. As-is har to væsentlige omkostningsdrivere nemlig 

offentlig betalt transport af borgere og arbejdstid anvendt af sundhedsfagligt personale.   

I To-be scenariet regnes der kun på forløb med borgere, der er egnet til at modtage digitalt 

understøttet genoptræning, da alle andre antages at følge den samme træning, som de modtager i as-

is scenariet.  

På figuren for to-be scenariet markerer de lyseblå kasser omkostninger, som reduceres ved indførsel 

af digitalt understøttet egentræning i eget hjem for borgere i målgrupperne, mens de mørkeblå kasser 

markerer omkostninger som forøges.  

Der spares tid for det sundhedsfaglige personale samt borgertransport i forbindelse med færre 

træningssessioner enten individuelt for borgerne eller i hold med andre borgere.  

Indførslen af hjemmetræning er forbundet med øgede driftsomkostninger ved tidsforbrug til teknisk 

support, indtastning af borgeroplysninger i både den digitale træningsløsning og den kommunale EOJ, 

møde med borgeren om introduktion til den tekniske løsning, samt drift af tekniske enheder, herunder 

også løbende opstart af nye enheder. 

Endelig er der en række omkostninger der blot afholdes én gang som følge af implementering af 

digitalt understøttet egentræning i eget hjem. Opstart og opsætning af den tekniske løsning i 

kommuner omfatter et engangsbeløb til leverandøren for hver kommune løsningen sættes op hos. 

Projektledelsesomkostninger samt omkostninger til uddannelse af personale afholdes i business 

casens første år, mens opstartsomkostninger i relation til de enkelte digitale træningsenheder afholdes 

i takt med udbredelse af digitalt understøttet genoptræning til at omfatter stadigt flere egnede forløb i 

løbet af indfasnings perioden.  

1.4 Følsomhedsberegninger og usikkerhed 

I forbindelse med udarbejdelsen af business casen er der foretaget såvel følsomhedsberegninger og 

beregninger af usikkerhed i for worst og best case forløb. 

Følsomhedsberegninger 

Der er gennemført følsomhedsanalyser på alle inputvariable, der indgår i business casen. 

Følsomhedsanalysen viser, hvilke variable der har stor betydning for business casens samlede 

resultat, og hvor der derfor er et særligt behov for at sikre et præcist estimat for inputvariablens værdi.  
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Følsomhedsanalysen viser dog ikke i sig selv, hvilke inputvariable i business casen, der er behæftet 

med usikkerhed i fastlæggelsen af variablens værdi. De typiske as-is forløb er gennem en survey 

besvaret af 59 kommuner blevet fastlagt med en stor præcision, og regnes derfor ikke som et usikkert 

estimat. To-be forløbene er designet på baggrund af samme survey og fokusgrupper i kommuner og 

regnes ikke som et usikkert estimat. Parametre omkring transportomkostninger mm. er blevet valideret 

af MIG-projektet, mens lønomkostninger er baseret på faktiske tal.  

Følsomhedsanalysen er foretaget for hver inputvariabel separat. Følsomheden opgøres ved at øge 

den enkelte inputvariabel til en konstant værdi 10 pct. over den i business casen estimerede værdi og 

dernæst beregne den gennemsnitlige ændring i business case værdien ved samtidig at lade alle 

andre inputvariable variere mellem best case og worst case værdier i Monte Carlo-simuleringer. 

Det kan f.eks. ses, at hvis det gennemsnitlige antal holdtimer på tværs af målgrupper øges med 10 

pct. vil business casens værdi øges med 33 pct. 

Figuren viser desuden de variable, vis usikkerhed er betydelig, og hvor der som konsekvens heraf er 

tilføjet et usikkerhedsspænd (se afsnittet om usikkerhed nedenfor). For de øvrige variable med høj 

følsomhed er det vurderet, at der på baggrund af det foreliggende datagrundlag ikke er tale om 

samme grad af usikkerhed. 

 

Figur 3 Oversigt over inputvariable med størst følsomhed 

 

 

 

Beregningen der ligger til grund for ovenstående figur, er gennemført ved at ændre én inputvariabel 

ad gangen, og derefter foretage 300 Monte Carlo simuleringer med den pågældende variabels 

justerede værdi, og observere udsvingene i den samlede business case.  

Følsomhedsanalysen er foretaget på tværs af alle målgrupper og forløb. Nogle variable er mere 

følsomme i enkelte målgrupper end andre, men da de er modelleret på samme måde, og værdierne 

samtidig ikke adskiller sig væsentligt, er alt andet lige de samme parametre, der generelt er følsomme 

i den samlede business case, som også er det i de enkelte målgrupper.  

Usikkerhed beregnet som best case og worst case 

I den samlede business case er spændet mellem worst case og best case for det akkumulerede 

femårige nettopotentiale 152 og 230 mio. kr. 

Spændet mellem best case og worst case bestemmes af den indregnede usikkerhed på business 

casens mest usikre og mest betydningsfulde inputvariable. For hver af disse inputvariable er der 

fastlagt en værdi for worst case, estimat og best case. Disse værdier er fastlagt ud fra en antagelse 

Inputparameter Type Værdi Enhed (10 pct.)

1 Gns. antal Holdtimer per forløb (AS-IS) 42 4,2

2 Gns. antal IT per forløb (AS-IS) 34 3,4

3 Gns. antal Holdtimer per forløb (TO-BE) 34 3,4

4 Gns. antal IT per forløb (TO-BE) 26 2,6

5 Antal forløb i 2017 4900 490,0

6 Gns. udgifter per borger per per tur (AS-IS & TO-BE) 175 17,5

7 Andel af borgere, der får transport betalt (AS-IS & TO-BE) 1 0

8 Pct. af forløb egnet til digital genoptræning (DG) 5.900 590

9 Gns. antal transport per Holdtime (AS-IS & TO-BE) 200% 20,0%

10 Driftsomkostninger per enhed 5900 590

#N/A #N/A

1.450 145

Variable med usikkerhedspænd (best case, estimat, worst case) i business casen

Variable uden usikkerhedsspænd i business casen
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om, at sandsynligheden for at inputvariablen ligger mellem best case og worst case er 95 pct. og er 

normalfordelt. For at beregne den samlede business case værdi foretages 2000 Monte Carlo 

simuleringer, hvor inputværdierne til hver simulering vælges tilfældigt ud fra ovenstående fordeling. Ud 

fra de 2000 simuleringer beregnes (1) den gennemsnitlige business case værdi (estimat), og (2) det 

interval der dækker 95 pct. af business casens værdier (worst case og best case). Worst og best case 

værdierne er beregnet på baggrund af standardafvigelsen af den samlede værdi af business casen 

opgjort som bruttopotentiale og omkostningerne summeret på tværs af business casens målgrupper 

og forløb.  

 

1.5 Oversigt over inputvariable 

De enkelte inputvariable defineret og tildelt værdi, og inddeles i følgende hovedgrupper: 

 Målgruppespecifikke variable 

 Organisering 

 Lønninger og arbejdstid 

 Priser på udstyr 

 Generelle variable 

 

De enkelte inputvariable er kortlagt i nedenstående figur og yderligere beskrevet i de efterfølgende 

afsnit. 

 

1.5.1 Målgruppespecifikke variable 

Nedenstående tabel giver et samlet overblik over de målgruppespecifikke variable, der anvendes i 

business casen.  

De målgruppespecifikke variable er de, der varierer fra målgruppe til målgruppe. 

 

Tabel 1 Målgruppespecifikke inputvariable, der kan variere på tværs af målgrupper - Apopleksi 

Inputvariable Apopleksi Kilde og beskrivelse 

 Kombi  Individuel  

Generelt    

Antal forløb i 

2017 

4.900 

WC: 4.800 

BC: 5.000 

3.300 

WC: 3.200 

BC: 3.400 

Estimatet angiver antallet af genoptræningsforløb 

under SUL §140 for borgere med apopleksi. Baseret 

på kommunale udtræk vurderes det at ca. 5,5 pct. af 

alle GOP’er fra §140 gives til borgere med 

apopleksi, svarende til 8.200 borgere. Dette tal 

understøttes af studier der peger på en årlig 

incidens på 12.000 tilfælde om året med en 

dødelighed på ca. 15 pct. indenfor den første 

måned. Blandt de øvrige 85 pct. vil langt de fleste 

modtage en kommunal genoptræningsplan. 

Denne effektevaluerings kommunale survey viser, at 

ca. 60 pct. af alle forløb kombinerer individuel 

træning og holdtræning, mens 40 pct. af alle forløb 

udelukkende består af holdtræning. Disse borgere 

tilskrives ikke i nævneværdiggrad 

holdtræningsforløb.  

Kilder: 
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 Udtræk fra 5 kommuner (Silkeborg, København, 

Fredensborg, Solrød, Haderslev) 

 Referenceprogram for behandling af patienter 

med apopleksi og TCI 

 Survey til landets kommuner foretaget januar-

februar 2016 

Vækst i antallet 

af forløb pr. år 

1,0 % 1.0 % Vurderingen er baseret på en generel vurdering af, 

at antallet af ældre stiger de kommende år, og at de 

fleste apopleksipatienter er over 60 år.  

Pct. forløb 

egnet til digital 

genoptræning i 

business 

casens startår 

20 % 

WC: 15 % 

BC: 25 % 

20 % 

WC: 15 % 

BC: 25 % 

Estimatet er baseret på fokusgrupper med det 

sundhedsfaglige personale i kommunerne, der 

vurderer at mellem 8 og 40 pct. af målgruppen vil 

være egnet til digitalt understøttet træning. Der er på 

den baggrund indlagt et usikkerhedsspænd i 

beregningerne.  

Kilder: 

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt personale i 

kommunerne  

Vækst i 

andelen af 

forløb, der er 

egnet til digital 

genoptræning 

pr. år 

(procentpoint) 

1,0 procent-

point 

WC: 0 

procentpoint 

BC: 2 

procentpoint 

1,0 procent-

point 

WC: 0 

procentpoint 

BC: 2 

procentpoint 

Estimatet baserer sig på en generel betragtning om 

særligt den ældre befolknings digitale modenhed, 

som fortsat er stigende. 

Kilder: 

 IT-anvendelse i befolkningen 2015 – Danmarks 

Statistik 

Gennemsnitlig 

varighed af 

forløb (uger) 

21 21 Estimatet baserer sig på denne effektevaluerings 

kommunale survey der viser, at forløbene typisk 

varer omkring fem måneder for begge typer forløb.   

Kilder: 

 Survey til landets kommuner foretaget januar-

februar 2016 

Gennemsnitlig 

overleveringstid 

ml. borgere 

(uger) 

2 2 Vurdering baseret på MIG-projektets rapport om 

business case.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

Indfasning - år 

1 

50 % 50 % Værdien er fastsat som i foranalysen med 

udgangspunkt i den aftalte indfasningstakt i en 

række tidligere offentlige digitaliseringsprojekter, 

herunder obligatorisk digital selvbetjening og telesår. 

Indfasning - år 

2 

75 % 75 % (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - år 

3 

100 % 100 % (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - år 

4 

100 % 100 % (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - år 

5 

100 % 100 % (se "Indfasning - år 1") 

Holdtræning      

Gns. antal 

holdtræninger 

pr. forløb (AS-

IS) 

42 - Estimatet baserer sig på denne effektevaluerings 

kommunale survey der viser, at et forløb der 

kombinerer holdtræning med individuel træning 
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typisk har holdtræning to gange om ugen i fem 

måneder (svarende til 21 uger).  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner foretaget januar-

februar 2016 

Gns. antal 

holdtræninger 

pr. forløb (TO-

BE) 

35 - Estimatet er baseret på kommunale fokusgrupper 

med sundhedsfagligt personale. Det dækker over et 

estimeret forløb med en gradvis indfasning af digitalt 

understøttet egentræning i hjemmet i stedet for 

holdtræning, hvor forløbets første 11 uger er som i 

dag, de næste 5 uger har en substitutionsgrad på 30 

pct., mens forløbets sidste 5 uger har en 

substitutionsgrad på 50 pct. af alle holdtræninger.  

Kilder:  

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt personale i 

kommunerne 

Gns. antal 

deltagere pr. 

holdtræning pr. 

sundhedsfaglig 

medarbejder  

3 - Estimatet baserer sig på denne effektevaluerings 

kommunale survey, der viser, at der ved en 

holdtræning typisk vil være seks borgere tilstede 

superviseret af to sundhedsfaglige medarbejdere.  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner foretaget januar-

februar 2016 

Gns. antal 

transporter for 

en holdtræning 

2 - Antallet af transporter borger, der modtager offentlig 

støttet tranport har behov for i forbindelse med en 

holdtræningstime 

Gns. udgifter 

pr. borgere pr. 

tur  

175 kr. - Estimatet baserer sig dels på foranalysens estimat 

på 166 kr., som havde samlet erfaringer fra 

projekterne omkring virtuel genoptræning og online 

velfærd. Derudover baserer den sig på erfaringer fra 

MIG-projektets 4 kommuner, hvor det vurderes at 

omkostningen er mellem 150-200 kr. Dette er i 

overensstemmelse med tidligere analyser af 

transport og befordringsområdet. Der er taget 

udgangspunkt i estimatet på 166 kr., som dernæst 

er fremskrevet til 2017 priser, ud fra KL's pris og 

lønskøn 2014-2019.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

 ”Business case for Virtuel Genoptræning" ved 

Spitze&CO (2013) 

 Online velfærd - Evaluering af forsøgsprojekt 

(2012) 

 ”Kortlægning og analyse af 

befordringsordninger” ved Deloitte for 

Finansministeriet (2012) 

Andel borgere, 

der får 

transport betalt 

90 % 

WC: 85 % 

BC: 95 % 

- Andelen af borgere med apopleksi, der skal have 

betalt transport vurderes høj, da de dels er en stor 

gruppe i pensionsalderen, og dels med overvejende 

sandsynlighed har motoriske og sensoriske udfald, 

der hører til de hyppigst forekommende forstyrrelser 

efter apopleksi, der vanskeliggør, at de transporterer 

sig selv, også med offentlige transportmidler 

Kilder:  
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 Referenceprogram for behandling af patienter 

med apopleksi og TCI 

 ”Kortlægning og analyse af 

befordringsordninger” ved Deloitte for 

Finansministeriet (2012) 

Gns. antal timer 

pr. medarbejder 

pr. holdtræning 

1,5 - Estimatet baserer sig på denne effektevaluerings 

kommunale survey, der viser, at én sundhedsfaglig 

medarbejder typisk bruger ca. 30 minutter på at 

forberede en holdtræning, mens hver holdtræning 

typisk varer en time.  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner foretaget januar-

februar 2016 

Individuel 

Træning  

   

Gns. antal 

individuel 

træning pr. 

forløb  (AS-IS) 

34 42 Estimatet baserer sig på denne effektevaluerings 

kommunale survey der viser, at et forløb der 

kombinerer holdtræning med individuel træning 

typisk har holdtræning to gange om ugen i fire 

måneder (svarende til 17 uger), mens et forløb 

udelukkende bestående af individuelle 

træningssessioner typisk varer 5 måneder (svarende 

til 21 uger), med to ugentlige træningssessioner.   

Kilder: 

 Survey til landets kommuner foretaget januar-

februar 2016 

Gns. antal 

individuel 

træning pr. 

forløb  (TO-BE) 

26 27 Estimatet er baseret på kommunale fokusgrupper 

med sundhedsfagligt personale. Det dækker over et 

estimeret forløb med en gradvis indfasning af digitalt 

understøttet egentræning i hjemmet i stedet for 

individuel træning. For forløb kombineret af 

individuel og holdtræning ser forløbets første 11 

uger er som i dag, mens der i de sidste 10 uger 

foretages en 50 pct. substitution.  

For forløb udelukkende bestående af individuel 

træning er forløbets første 11 uger, som i dag, de 

næste fem sker en 50 pct. substitution og i de sidste 

fem sker en 100 pct. substitution af de individuelle 

træningssessioner med digitalt understøttet 

egentræning i hjemmet.  

Kilder:  

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt personale i 

kommunerne 

Gns. antal 

medarbejder-

timer pr. 

individuel 

træning  

1,33 1,33 Estimatet baserer sig på denne effektevaluerings 

kommunale survey, der viser, at én sundhedsfaglig 

medarbejder typisk bruger ca. 20 minutter på at 

forberede en individuel træning, mens hver 

træningssession typisk varer en time.  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner foretaget januar-

februar 2016 

Digital 

egentræning  

   

Gns. antal 

medarbejder-

timer pr. digitalt 

1 

WC: 1,25 

2 

WC: 2,25 

Tallet dækker over en ekstraintroduktion til det 

digitale redskab til genoptræning. I MIG-projektet er 

afsat 45 minutter til denne introduktion. Derudover er 
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egentræningsfo

rløb. (TO-BE) 

BC: 0,75 BC: 1,75 der for begge forløbstyper afsat yderligere et kvarter 

til introduktion baseret på fokusgrupperne i 

kommunerne.  

For de rent individuelle forløb er der yderligere en 

time afsat for terapeuterne til i forløbets afsluttende 

fase at kunne understøtte borgerne i deres digitale 

egentræning. Det kunne f.eks. være ved at 

udarbejde træningsprogrammer og monitorere 

borgerens træningsindsats, når den regelmæssige 

kontakt til det sundhedsfaglige personale bliver 

mindre hyppig.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt personale i 

kommunerne 
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Inputvariable Kronisk syge borgere Kilde og beskrivelse 

 Hjerte-kar KOL Diabetes §86.2  

Generelt      

Antal forløb i 

2017 

7.600 

WC: 

7.400 

BC: 7.800 

6.000 

WC: 

5.800 

BC: 6.200 

5.000 

WC: 

4.800 

BC: 5.200 

7.000 

WC: 6.000 

BC: 8.000 

Estimatet angiver antallet af forløb for de 

forskellige kronikergrupper under SUL §§ 

119 og 140, samt under SEL §86.2.  

Antallet af SUL § 119 forløb er primært 

estimeret ud fra en kortlægning af den 

patientrettede forebyggelse lavet af KL og 

Center for Interventionsforskning i 2011, 

der viste at antallet var 2.013 for borgere 

med hjerte-kar sygdomme, 3.300 for KOL 

borgere 3.773 for borgere med diabetes. 

Tal fra Københavns Kommune viser, at 

der siden rapporten blev lavet i 2011 har 

været en årlig stigning i antallet af forløb 

på ca. 10 pct. for borgere med diabetes 

og 15 pct. for borgere hjerte-kar 

sygdomme og borgere med KOL. Tallene 

er således fremskrevet med denne 

stigningstakst frem til 2014. De er ikke 

fremskrevet efter 2014, da der ikke findes 

tal for disse år, og antallet af 

patientrettede forebyggende forløb til 

kronikere i høj grad bestemmes ved den 

kommunale budgetlægning.  

Antallet af genoptræningsplaner efter SUL 

§140 er baseret på kommunale udtræk, 

der viser, at ingen diabetes forløb visteres 

på denne måde, at knap 1 pct. (ca. 1.000 

forløb) af de samlede 

genoptræningsplaner visiteres til borgere 

med KOL og at hjerte-kar sygdomme 

tegner sig for ca. 4,5 pct. af den samlede 

mængde §140 forløb. Ikke alle disse 

forløb vil angå kronisk syge borgere. Der 

er derfor i business casen regnet med at 

ca. 3 pct. (ca. 4.500 forløb) af de samlede 

§140 genoptræningsplaner udskrives til 

borgere med kroniske hjerte-kar 

sygdomme 

Denne effektevaluerings kommunale 

survey viser, at mellem 70 og 80 pct. af 

alle forløb for disse målgrupper 

udelukkende består af holdtræning. Der 

regnes i business casen således kun med 

holdtræningsforløb, da de øvrige må 

antages at visiteres til borgere med 

særlige behov, der dermed i mindre grad 

kan forventes at være egnet til digitalt 

understøttet egentræning i hjemmet.  

Antallet af forløb for kronisk syge borgere 

der vurderes at videreføres som SEL § 

86.2 forløb estimeres til 7.000. Estimatet 

bygger dels på budgetbemærkninger fra 

22 kommuner, som kan estimere antallet 

af SEL §86.2 forløb (for uddybning af 

dette se redegørelse for alment svækkede 

ældre i dette bilag), og dels på en rapport 
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foretaget af KL og Center for 

Interventionsforskning der viser, at mindst 

halvdelen af landets kommuner tilbyder 

vedligeholdende træning som udslusning 

for et patientrettet forebyggelsesforløb. På 

den baggrund er det vurderet at halvdelen 

af borgere med kroniske sygdomme får et 

sådant tilbud, og at 75 pct. tager imod 

tilbuddet.  

Kilder: 

 Udtræk fra 3 kommuner (København, 

Fredensborg, Haderslev) 

 Bemærkninger til budget 2016 for 22 

kommuner 

 Survey til landets kommuner foretaget 

januar-februar 2016 

 Patientrettet forebyggelse i 

kommunerne, november 2011 – KL 

og Center for Interventionsforksning 

 Patientrettet forebyggelse i 

kommunerne, februar 2011 – KL og 

Center for Interventionsforksning 

 Årsrapport 2014 for Sundheds- og 

omsorgsforvaltningen Københavns 

Kommune 

Vækst i antallet 

af forløb pr. år 

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vurderingen er baseret på, at det i mange 

kommuner fastsættes ved 

budgetlægningen, hvor mange der hvert 

år kan modtage et patientrettet 

forebyggelsesforløb. En evt. stigning i 

antallet af forløb kan derfor ikke estimeres 

ud fra generelle tendenser blandt 

kronikergrupperne.  

Pct. forløb 

egnet til digital 

genoptræning i 

business 

casens startår 

30 % 

WC: 25 % 

BC: 35 % 

30 % 

WC: 25 % 

BC: 35 % 

30 % 

WC: 25 % 

BC: 35 % 

30 % 

WC: 25 % 

BC: 35 % 

Estimatet er baseret på fokusgrupper med 

det sundhedsfaglige personale i 

kommunerne, der vurderer at mellem 20 

og 40 pct. af målgruppen vil være egnet til 

digitalt understøttet træning. Der er på 

den baggrund indlagt et 

usikkerhedsspænd i beregningerne.  

Kilder: 

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale i kommunerne 

Vækst i 

andelen af 

forløb, der er 

egnet til digital 

genoptræning 

pr. år 

(procentpoint) 

1,5 

procent-

point 

WC: 0,5 

procent-

point 

BC: 2,5 

procent-

point 

1,5 

procent-

point 

WC: 0,5 

procent-

point 

BC: 2,5 

procent-

point 

1,5 

procent-

point 

WC: 0,5 

procent-

point 

BC: 2,5 

procent-

point 

1,5 

procent-

point 

WC: 0,5 

procent-

point 

BC: 2,5 

procent-

point 

Estimatet baserer sig på en generel 

betragtning om særligt den ældre 

befolknings digitale modenhed, som 

fortsat er stigende. Derudover forventes 

det også, at når en fast visitationspraksis 

etableres henover business case 

perioden, vil både borgere og 

sundhedsfagligt personale være mere 

trygge ved den digitalt understøttet 

træning.  

Kilder: 

 IT-anvendelse i befolkningen 2015 – 

Danmarks Statistik 
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Gennemsnitlig 

varighed af 

forløb (uger) 

11 10 11 26 Estimatet baserer sig på denne 

effektevaluerings kommunale survey der 

viser, at forløbene typisk varer omkring 11 

uger for borgere med hjerte-kar 

sygdomme og diabetes og 10 uger for 

borgere med KOL.  

§86.2 forløbene er estimeret med 

udgangspunkt i de kommunale 

fokusgrupper, hvor sundhedsfagligt 

personale har gjort opmærksom på, at 

lange forløb for kronikere er ønskværdigt.    

Kilder: 

 Survey til landets kommuner foretaget 

januar-februar 2016 

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale i kommunerne 

Gennemsnitlig 

overleveringstid 

ml. borgere 

(uger) 

2 2 2 2 Vurdering baseret på MIG-projektets 

rapport om business case.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business 

case 

Indfasning - år 

1 

50 % 50 %   Værdien er fastsat som i foranalysen med 

udgangspunkt i den aftalte indfasningstakt 

i en række tidligere offentlige 

digitaliseringsprojekter, herunder 

obligatorisk digital selvbetjening og 

telesår. 

Indfasning - år 

2 

75 % 75 %   (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - år 

3 
100 % 100 %   (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - år 

4 
100 % 100 %   (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - år 

5 
100 % 100 %   (se "Indfasning - år 1") 

Holdtræning        

Gns. antal 

holdtræninger 

pr. forløb (AS-

IS) 

22 20 22 15 Estimatet baserer sig på denne 

effektevaluerings kommunale survey der 

viser, at holdtræningsforløbene for 

kronikergrupperne typisk har to 

holdtræningssessioner om ugen. Træning 

visteret gennem SEL §86.2 har typisk en 

træningssession om ugen i 15 uger.  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner foretaget 

januar-februar 2016 

Gns. antal 

holdtræninger 

pr. forløb (TO-

BE) 

11 10 11 0 Estimatet er baseret på kommunale 

fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale. Det dækker over et estimeret 

forløb hvor 50 pct. af 

holdtræningssessionerne substitueres 

over hele perioden. 

Træningen efter §86.2 antages 

fuldstændig substitueret til fordel for et 
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længere forløb med digitalt understøttet 

egentræning i hjemmet.  

Kilder:  

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale i kommunerne 

Gns. antal 

deltagere pr. 

holdtræning pr. 

sundhedsfaglig 

medarbejder  

5 5 5 5 Estimatet baserer sig på denne 

effektevaluerings kommunale survey, der 

viser, at der ved en holdtræning for både 

patientrettede forebyggelsesforløb og 

§86.2 forløb er fem borgere tilstede for 

hver sundhedsfaglige medarbejder.  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner foretaget 

januar-februar 2016 

Gns. antal 

transporter for 

en holdtræning 

2 2 2 2 Antallet af transporter borger, der 

modtager offentlig støttet tranport har 

behov for i forbindelse med en 

holdtræningstime 

Gns. udgifter 

pr. borgere pr. 

tur  

175 kr. 175 kr. 175 kr. 175 kr. Estimatet baserer sig dels på 

foranalysens estimat på 166 kr., som 

havde samlet erfaringer fra projekterne 

omkring virtuel genoptræning og online 

velfærd. Derudover baserer den sig på 

erfaringer fra MIG-projektets 4 kommuner, 

hvor det vurderes at omkostningen er 

mellem 150-200 kr. Dette er i 

overensstemmelse med tidligere analyser 

af transport og befordringsområdet. Der er 

taget udgangspunkt i estimatet på 166 kr., 

som dernæst er fremskrevet til 2017 

priser, ud fra KL's pris og lønskøn 2014-

2019.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business 

case 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

 ”Business case for Virtuel 

Genoptræning" ved Spitze&CO 

(2013) 

 Online velfærd - Evaluering af 

forsøgsprojekt (2012) 

 ”Kortlægning og analyse af 

befordringsordninger” ved Deloitte for 

Finansministeriet (2012) 

Andel borgere, 

der får 

transport betalt 

65 % 

WC: 60 % 

BC: 70 % 

65 % 

WC: 60 % 

BC: 70 % 

50 % 

WC: 45 % 

BC: 55 % 

65 % 

WC: 60 % 

BC: 70 % 

Estimatet er hovedsagligt baseret på 

andelen af pensionister i målgrupperne, 

da disse som udgangspunkt kan få sin 

transport betalt til 

genoptræningscentrene. Tal fra 

Danmarks Statistik viser, at blandt 

diagnoserne for hjerte-kar sygdomme 

(akut hjerteinfarkt og andre iskæmiske 

sygdomme) samt for lungesygdomme er 

andelen af borgere over 65 år der 

indlægges ca. 60pct. Størstedelen af 

disse vil få betalt transport til 

træningscentret ligesom en mindre andel 
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af de ikke-pensionerede vil. Estimatet er 

derfor lagt på 65 pct.  

For borgere med diabetes er andelen af 

borgere over 65 år, der indlægges ca. 35 

pct. Andelen af transporter vil derfor være 

mindre end for de andre diagnoser. Det 

antages derfor at andelen af borgere med 

betalt transport er 50 pct. 

Kilder:  

 Danmarks Statistik, Statistik INDP01 

 ”Kortlægning og analyse af 

befordringsordninger” ved Deloitte for 

Finansministeriet (2012) 

Gns. antal 

minutter pr. 

medarbejder 

pr. holdtræning 

80 80 80 80 Estimatet baserer sig på denne 

effektevaluerings kommunale survey, der 

viser, at én sundhedsfaglig medarbejder 

typisk bruger ca. 20 minutter på at 

forberede en holdtræning, mens hver 

holdtræning typisk varer en time.  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner foretaget 

januar-februar 2016 

Digital 

egentræning  

     

Gns. antal 

medarbejdertim

er pr. digitalt 

egentræningsfo

rløb. (TO-BE) 

1 

WC: 1,25 

BC: 0,75 

1 

WC: 1,25 

BC: 0,75 

1 

WC: 1,25 

BC: 0,75 

1 

WC: 1,25 

BC: 0,75 

Tallet dækker over en ekstraintroduktion 

til det digitale redskab til genoptræning. I 

MIG-projektet er afsat 45 minutter til 

denne introduktion. Derudover er der for 

alle forløbstyper afsat yderligere et kvarter 

til introduktion baseret på fokusgrupperne 

i kommunerne.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business 

case 

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale i kommunerne 
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Inputvariable Alment svækkede ældre Kommentarer 

 §86.1 + §140 §86.2 hold §86.2 kombi  

Generelt     

Antal forløb i 

2017 

30.400 

WC: 27.900 

BC: 32.900 

9.000 

WC: 7.000 

BC 11.000 

9.000 

WC: 7.000 

BC 11.000 

Estimatet af antallet af alment svækkede 

ældre, der henvises til genoptræning 

gennem SUL §140 er baseret på 

kommunale udtræk, der viser, at i hvert 

fald 8 pct. af alle genoptræningsplaner 

visiteres til geriatriske diagnoser 

svarende til ca. 11.900 forløb 

Antallet af hhv. SEL §§ 86.1 og 86.2 

forløbene er ikke registreret lige så 

systematisk som SUL §140 forløbene i 

kommunerne, hvorfor der ikke findes 

landsdækkende data for den samlede 

mængde forløb. Fordeling mellem de to 

typer og mængde varierer også fra 

kommune til kommune. En gennemgang 

af alle kommuners budgetter for 2016 

viser, at 22 kommuner angiver hvor 

mange forløb de har haft på de 

pågældende paragraffer. Kommunerne 

dækker tilsammen 34 pct. af den 

samlede danske befolkning. En vægtet 

ekstrapolering på baggrund af disse tal 

viser, at der visiteres 26.400 forløb 

gennem SEL §86.1 og 25.000 forløb 

gennem SEL §86.2.  

Tal fra Danmarks Statistik (med en vis 

usikkerhed) viser at ca. 70 pct. af alle 

SEL §86.1 forløb visiteres til borgere 

over 65 år. Der regnes således med at 

70 pct. af SEL §86.1 forløbene er alment 

svækkede ældre (ca. 18.500 forløb).  

Samtlige forløb under SEL §86.2 

visiteres til alment svækkede ældre eller 

kronisk syge borgere. Det estimeres at 

ca. 7.000 §86.2 forløb visiteres til 

kronikere, hvorfor 18.000 forløb visiteres 

til alment svækkede ældre. Den 

kommunale survey foretaget i 

forbindelse med denne effektevaluering 

viser samtidig, at halvdelen af forløbene 

er kombinerede forløb mellem 

holdtræning og individuel træning, mens 

den resterende halvdel er forløb 

udelukkende bestående af 

holdtræningssessioner.  

Kilder: 

 Udtræk fra 3 kommuner 

(København, Solrød, Haderslev) 

 Kommunal survey foretaget af PA 

og CED 

 Danmarks Statistik, statistik AED08 

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale i kommunerne 
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Vækst i 

antallet af 

forløb pr. år 

0,0 % 0,0 % 0,0 % Vurderingen er baseret på, at det i 

mange kommuner af kommunal 

bestyrelsen fastsættes, hvor mange der 

hvert år kan modtage vedligeholdende 

træning efter §86.2, samt træning efter § 

86.1. En evt. stigning i antallet af forløb 

kan derfor ikke estimeres ud fra den 

generelle udvikling blandt alment 

svækkede ældre.  

Forløb visiteret efter SUL §140 visiteres 

efter behov, hvor der kan forventes en 

stigning i antallet af forløb, da der har 

været en generel stigning i antallet af 

genoptræningsplaner efter SUL §140. 

Denne del udgør dog kun ca. en 

tredjedel af den samlede genoptræning 

for alment svækkede ældre, hvor 

visitering efter SEL §86.1 udgør den 

resterende andel. Beslutninger 

vedrørende SEL §86.1 påvirker derfor 

antallet af forløb mere end udviklingen i 

SUL §140, hvorfor der ud fra et 

konservativt estimat ikke er lagt nogen 

vækst ind i antallet af forløb fra 2017 og 

frem.   

Pct. forløb 

egnet til 

digital 

genoptræning 

i business 

casens startår 

15 % 

WC: 10 % 

BC: 20 % 

15 % 

WC: 10 % 

BC: 20 % 

15 % 

WC: 10 % 

BC: 20 % 

Estimatet er baseret på fokusgrupper 

med det sundhedsfaglige personale i 

kommunerne, der vurderer at den 

generelle egnethed er mellem 10 og 20 

pct. På den baggrund er det fastsat til 15 

pct. Dog vurderer personalet også, at 

flere i de kommende få år vil være i 

stand til at lave digitalt understøttet 

egentræning. 

Kilder: 

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale i kommunerne 

Vækst i 

andelen af 

forløb, der er 

egnet til 

digital 

genoptræning 

pr. år 

(procentpoint) 

1,5 procent-

point 

WC: 0,5 

procent-point 

BC: 2,5 

procent-point 

1,5 procent-

point 

WC: 0,5 

procent-point 

BC: 2,5 

procent-point 

1,5 procent-

point 

WC: 0,5 

procent-point 

BC: 2,5 

procent-point 

Estimatet baserer sig på en generel 

betragtning om særligt den ældre 

befolknings digitale modenhed, som 

fortsat er stigende. Derudover forventes 

det også, at når en fast visitationspraksis 

etableres henover business case 

perioden, vil både borgere og 

sundhedsfagligt personale være mere 

trygge ved den digitalt understøttet 

træning.  

Kilder: 

 IT-anvendelse i befolkningen 2015 – 

Danmarks Statistik 

Gennemsnitli

g varighed af 

forløb (uger) 

15 16 13 Estimatet baserer sig på denne 

effektevaluerings kommunale survey der 

viser, at forløbene typisk varer omkring 

12- 16 uger for alment svækkede ældre. 

Estimatet for de kombinerede forløb er 

estimeret ud fra, at der er to ugentlige 

træningssessioner, der variere mellem at 

være udelukkende holdtræning eller en 
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blanding af holdtræning og individuel 

træning  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner 

foretaget januar-februar 2016 

Gennemsnitli

g 

overleveringst

id ml. borgere 

(uger) 

2 2 2 Vurdering baseret på MIG-projektets 

rapport om business case.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business 

case 

Indfasning - 

år 1 

50 % 50 %  Værdien er fastsat som i foranalysen 

med udgangspunkt i den aftalte 

indfasningstakt i en række tidligere 

offentlige digitaliseringsprojekter, 

herunder obligatorisk digital 

selvbetjening og telesår. 

Indfasning - 

år 2 

75 % 75 %  (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - 

år 3 
100 % 100 %  (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - 

år 4 
100 % 100 %  (se "Indfasning - år 1") 

Indfasning - 

år 5 
100 % 100 %  (se "Indfasning - år 1") 

Holdtræning       

Gns. antal 

holdtræninger 

pr. forløb (AS-

IS) 

20 16 18 Estimatet baserer sig på denne 

effektevaluerings kommunale survey der 

viser, at holdtræningsforløbene for 

genoptræning under SEL §86.1 og SUL 

§140 typisk har holdtræning 2 gange om 

ugen i 10 uger. 

For SEL § 86.2 gælder det, at de rene 

holdtræningsforløb har en ugentlig 

holdtræning, mens 

kombinationsforløbene i gennemsnit for 

alle kommuner har 1,5 holdtræning i en 

periode på 12 uger.  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner 

foretaget januar-februar 2016 

Gns. antal 

holdtræninger 

pr. forløb 

(TO-BE) 

15 10 13 Estimatet er baseret på kommunale 

fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale. Det dækker over et estimeret 

forløb med en gradvis indfasning af 

digitalt understøttet egentræning i 

hjemmet i stedet for individuel træning 

og holdtræning i de forskellige forløb.  

For alle forløb gælder det, at den første 

tredjedel af forløbet er som det er i dag, 

mens de sidste to tredjedel har en 50 

pct. substitution af de nuværende 

træningssessioner fordelt på både 

individuel træning og holdtræning.  

Kilder:  
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 Fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale i kommunerne 

Gns. antal 

deltagere pr. 

holdtræning 

pr. 

sundhedsfagli

g 

medarbejder  

4 5 5 Estimatet baserer sig på denne 

effektevaluerings kommunale survey, der 

viser, at der ved en holdtræning typisk vil 

være otte borgere tilstede superviseret af 

to sundhedsfaglige medarbejdere til 

almindelig genoptræning, mens der til 

den vedligeholdende træning typisk er 

en borger mere pr. medarbejder.  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner 

foretaget januar-februar 2016 

Gns. antal 

transporter for 

en 

holdtræning 

2 2 2 Antallet af transporter borger, der 

modtager offentlig støttet tranport har 

behov for i forbindelse med en 

holdtræningstime 

Gns. udgifter 

pr. borgere 

pr. tur  

175 kr. 175 kr. 175 kr. Estimatet baserer sig dels på 

foranalysens estimat på 166 kr., som 

havde samlet erfaringer fra projekterne 

omkring virtuel genoptræning og online 

velfærd. Derudover baserer den sig på 

erfaringer fra MIG-projektets 4 

kommuner, hvor det vurderes at 

omkostningen er mellem 150-200 kr. 

Dette er i overensstemmelse med 

tidligere analyser af transport og 

befordringsområdet. Der er taget 

udgangspunkt i estimatet på 166 kr., 

som dernæst er fremskrevet til 2017 

priser, ud fra KL's pris og lønskøn 2014-

2019.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business 

case 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

 ”Business case for Virtuel 

Genoptræning" ved Spitze&CO 

(2013) 

 Online velfærd - Evaluering af 

forsøgsprojekt (2012) 

 ”Kortlægning og analyse af 

befordringsordninger” ved Deloitte 

for Finansministeriet (2012) 

Andel 

borgere, der 

får transport 

betalt 

80 % 

WC: 75 % 

BC: 85 % 

80 % 

WC: 75 % 

BC: 85 % 

80 % 

WC: 75 % 

BC: 85 % 

Andelen af alment svækkede ældre, der 

skal have betalt transport vurderes høj, 

da gruppen udgøres af borgere i 

pensionsalderen, der som udgangspunkt 

altid kan få deres transport betalt såfremt 

de ønsker det.   

Kilder:  

 ”Kortlægning og analyse af 

befordringsordninger” ved Deloitte 

for Finansministeriet (2012) 

Gns. antal 

minutter pr. 

medarbejder 

80 80 80 Estimatet baserer sig på denne 

effektevaluerings kommunale survey, der 

viser, at én sundhedsfaglig medarbejder 
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pr. 

holdtræning 

typisk bruger ca. 30 minutter på at 

forberede en holdtræning, mens hver 

holdtræning typisk varer en time.  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner 

foretaget januar-februar 2016 

Individuel 

Træning  

    

Gns. antal 

individuel 

træning pr. 

forløb (AS-IS) 

10 - 8 Estimatet baserer sig på denne 

effektevaluerings kommunale survey der 

viser, at der er ca. 2 individuelle træning 

om ugen i 5 uger i et almindeligt 

genoptræningsforløb, der kombinerer 

individuel træning og holdtræning. Den 

viser samtidig at ældre der modtager 

vedligeholdende træning efter SEL §86.2 

har en ugentlig individuel træning i otte 

uger.  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner 

foretaget januar-februar 2016 

Gns. antal 

individuel 

træning pr. 

forløb (TO-

BE) 

5 - 4 Estimatet er baseret på kommunale 

fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale. Det dækker over et estimeret 

forløb med en gradvis indfasning af 

digitalt understøttet egentræning i 

hjemmet i stedet for individuel træning 

og holdtræning i de forskellige forløb.  

For alle forløb gælder det, at den første 

tredjedel af forløbet er som det er i dag, 

mens de sidste to tredjedel har en 50 

pct. substitution af de nuværende 

træningssessioner fordelt på både 

individuel træning og holdtræning.  

Kilder:  

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale i kommunerne 

Gns. antal 

medarbejder-

timer pr. 

individuel 

træning  

1 - 1 Estimatet baserer sig på denne 

effektevaluerings kommunale survey, der 

viser, at én sundhedsfaglig medarbejder 

typisk bruger ca. 15 minutter på at 

forberede en individuel træning, mens 

hver træningssession typisk varer 45 

minutter. Dette gælder  

Kilder: 

 Survey til landets kommuner 

foretaget januar-februar 2016 

Digital 

egentræning  

    

Gns. antal 

medarbejderti

mer pr. 

digitalt 

egentrænings

forløb (TO-

BE) 

1 

WC: 1,25 

BC: 0,75 

1 

WC: 1,25 

BC: 0,75 

1 

WC: 1,25 

BC: 0,75 

Tallet dækker over en ekstraintroduktion 

til det digitale redskab til genoptræning. I 

MIG-projektet er afsat 45 minutter til 

denne introduktion. Derudover er der for 

begge forløbstyper afsat yderligere et 

kvarter til introduktion baseret på 

fokusgrupperne i kommunerne.  

Kilder:  
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 MIG-projektets rapport om business 

case 

 Fokusgrupper med sundhedsfagligt 

personale i kommunerne 
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1.5.2 Organisering 

Nedenstående tabel giver et overblik over de organisatoriske variable i business casen. Disse går på 
tværs af forløb og målgrupper i business casen 
 
Parametrene bruges hovedsagligt til at udregne de ekstra omkostninger, der er ved national 
udbredelse af digitalt understøttet egentræning for målgrupperne i business casens scope.  

Tabel 2 Inputvariable vedr. organisering og implementering - på tværs af målgrupper og forløb 

Inputvariable Værdi Kilde og beskrivelse 

Antal medarbejdere 

involveret i 

udviklingsfasen pr. 

kommune 

30 Estimatet er baseret på data fra Det Fælles Kommunale 

Løndatakontor vedr. antallet af ergo- og fysioterapeuter beskæftiget 

med kommunal træning på landsplan samt data fra flere deltagende 

kommuner. Tallet er ca. 3.000 på tværs af alle kommuner, dvs. ca. 

30 pr. kommune. Det antages at alle er involveret i digitalt 

understøttet træning  

Kilder:  

 Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

Projektledelse (år 1) 

timer/uge/ 

medarbejder 

0,4 Estimatet er baseret workshops afholdt i forbindelse med 

foranalysen, erfaringer fra MIG-projektet samt fokusgrupper i 

kommunerne i forbindelse med denne effektevaluering 

Uddannelse af 

medarbejdere – timer 

pr. medarbejder (år 1) 

7 Estimatet er baseret dels på erfaringer fra MIG-projektet, hvor det 

estimeres, at hver involveret medarbejder har behov for 5-9 timers 

uddannelse i brugen af den digitale løsning, og dels på leverandør 

interviews og fokusgrupper i kommunerne, hvor enkelte løsninger 

kan kræve certificeringer. Det forventes dog ikke at samtlige 

medarbejdere modtager træning i alle teknologier. Udgifterne til 

uddannelse udgøres alene af frikøb af medarbejdernes tid, da 

udgifterne til selve afholdelsen af workshops er indeholdt i 

leverandøraftalen.  

Kilder:  

 MIG-projektets rapport om business case 

 Leverandørinterviews 

 Fokusgrupper i kommunen 

Teknisk support til 

opstart (år 1) - 

timer/år 

0 Den tekniske support til opstart er estimeret til 0 timer, da 

leverandøren i den indregnede prismodel har ansvaret for teknisk 

opsætning.  

Kilder: 

 Leverandør interviews 

Udgifter til 

centraliseret 

indkøbsudbud (kr.) 

3 mio. kr. Der er afsat midler til indgåelse af en fælles rammeaftale med 

henblik på opnåelse af rabat som følge af storkøb. 

Indtastning af 

borgeroplysninger i 

nyt system - 

timer/forløb 

0,15 Estimatet er baseret på workshops med fagprofessionelle fra 

foranalysen, samt fokusgrupper i forbindelse med denne 

effektevaluering. Variablen dækker over den manuelle indtastning fra 

den tekniske løsning til kommunens EOJ-system. En fuldstændig 

integration kan overflødiggøre behovet for dette.   

Teknisk support (drift) 

- timer pr. forløb 

0,25 Variablen dækker tidsforbrug til håndtering af borgerhenvendelser 

ifm. anvendelse af den digitale træningsløsning. Estimatet er baseret 

på fokusgrupper i kommunerne, foranalyse, samt 

leverandørinterviews.  



 

24 

 

 

 

1.5.3 Lønninger og arbejdstid 

Nedenstående tabel indeholder inputvariable relateret til lønninger og arbejdstid.  

Lønningerne er fastlagt via udtræk fra Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka).  

 

Tabel 3 Inputvariable vedrørende lønninger og arbejdstid  

Inputvariabel Værdi  Kilde/beskrivelse 

Årsløn - projektleder 

 

574.988kr.   Estimatet er baseret på løn for ledende fysio- og 

ergoterapeuter i kommuner, der arbejder på 

genoptræningsområdet. Udtrækket er fra bruttoløn for 2014 

(546.363) og dernæst fremskrevet efter KL's pris- og lønskøn 

2014-2019 

Kilder:  

 Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

Årsløn - IT-support 377.483 kr. Estimatet er baseret på løn for IT-medarbejder i kommuner. 

Udtrækket er fra bruttoløn for 2014 (359.932) og dernæst 

fremskrevet efter KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

Kilder:  

 Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

Årsløn – sundhedsfaglig 

medarbejder 

429.176 kr.  Estimatet er baseret på løn for ergo- og fysioterapeuter, der 

arbejder med træning og patientrettet forebyggelse i 

kommuner. Udtrækket er fra bruttoløn for 2014 (409.221 kr.) 

og dernæst fremskrevet efter KL's pris- og lønskøn 2014-

2019 

Kilder:  

 Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

Overhead på 

lønomkostninger 

25 %  Overheadestimatet er baseret på tidligere rapporter, samt fire 

kommunale analyser og business cases. Overhead fra de 

kommunale business cases ligger i et spænd mellem 20 og 

42 pct. af lønnen inklusive pension. Estimatet er derfor lagt på 

25 pct. af lønnen. Dette inkluderer f.eks. it, ledelse, lokaler, 

transport og administration.   

Kilder:  

 ”Estimering af gevinster og omkostninger ved 

implementering af Fælles Sprog III”, KL, december 2015 

 ”Business Case for projekt MEDCOM standarder”, KL, 

juni 2012 

 ”Gevinstrealisering på KY og KSD – Forberedelser 

Q2/2014”, KL, 2. kvartal 2014 

 Notat: ”Status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark 

september 2011”, KL, september 2011 

 Omkostningseffektive afdelinger. Analyse af 

øjenområdet, PWC 2011PASS-patientforløb i 

speciallægepraksis og på sygehus, KORA, november 

2012 

 Den ”forbandede” overhead; hvem skal egentligt betale 

for forskningen? Olaf Svenningsen, Syddansk 

Universitet, marts 2010 
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Effektive arbejdstimer pr. 

år 

1.450 Årsværknorm på 1924 timer med justering for ferier, 

helligdage mv. 

Kilder: 

 Analyse af øget brug af videotolkning og videomøder, 

Rambøll Management Consulting/Implement Consulting 

Group (2014)  
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1.5.4 Priser på udstyr 

 

Nedenstående tabel giver et overblik over udgifterne til teknisk udstyr i business casen.  

Priserne går på tværs af målgrupperne. Omkostninger, der påvirkes specifikt til et enkelt forløb, er 

indregnet i business casen for de enkelte forløb. Omkostninger, der er generelle og påvirkes til mere 

generel implementering er indeholdt i business casens faste omkostninger og indgår derfor i de 

samlede beregninger.   

Der regnes med udgangspunkt i den prismodel, som markedsafdækningen har vist anvendes for 

løsningerne i scope. Prismodellen indeholder fire overordnede udgiftsposter, som kommunen skal 

betale til leverandøren.  

a) En grundpris for opstart, oplæring og implementering, som er et engangsbeløb, der betales fra 

kommune til leverandør for at anvende den tekniske løsning. Denne er uafhængig af antallet af 

enheder. 

b) En månedlig licensomkostning for en enhed, der dækker over drift og vedligehold af enheder. Det 

er således leverandørens og ikke kommunens ansvar at yde teknisk support og stå for vedligehold er 

både fysiske enheder og software. 

c) En månedlig licensomkostninger for software, som knytter sig til hvor mange bruger kommunen har 

af løsningen blandt sine ansatte. Denne omkostning regnes der kun med i de mobile-app løsninger.  

d) En engangsudgift for opsætning af en enkelt enhed.  

Prismodellen mindsker usikkerheden i udgifterne i forhold til hvis kommunen selv havde ansvaret for 

at drifte de tekniske enheder, da eventuelle fejl og mangler overordnet påhviler leverandøren at 

udrede.  

 

Tabel 4 Inputvariable vedrørende priser på udstyr  

Inputvariabel Værdi Kilde/beskrivelse 

 Mobilbaseret 

app-løsning 

Kinect 

baseret 

løsning 

 

Opstartspris pr. 

enhed 

(hardware) 

660 kr.   890 kr. Opstartsprisen dækker over et engangsbeløb, der betales til 

leverandøren for hver enhed, der tages i brug. Opstartsprisen 

betales ikke for hver gang en enhed udskiftes, da dette 

dækkes under driftsomkostningerne. Prisen er fremskrevet til 

2017 priser. 

For den mobilbaserede app-løsning dækker prisen 

opstartsomkostninger til leasing af tablet eller mobiltelefon, 

mens det for den kinectbaserede løsning omfatter kinect og pc 

(microcomputer) 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

 Leverandørinterviews 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019 

Opstart/opsætni

ng pr. 

organisation 

25.000kr. 25.000 kr. Variablen dækker over en engangsudgift pr. kommune til 

opstart og opsætning. I prisen er indeholdt opsætning og 

klargøring af fysiske enheder, teknisk opsætning til 

leverandørens back-end, oprettelse af superbrugere, oplæring 

af personale samt opfølgende møde. Personalets tid til 

oplæring er ikke indregnet i prisen (dækket af særskilt 

inputvariabel vedr. uddannelse af medarbejdere, jf. ovenfor). 

Prisen er fremskrevet til 2017 priser. 
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Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale 

 Leverandørinterviews  

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019    

Faste årlige 

driftsomkostning

er pr. kommune 

0 kr. 0 kr.  Driftsomkostningerne pr kommune dækker over løsninger, 

hvor licensen betales efter hvor mange sundhedsfaglige 

brugere, der er i hver kommune. Den anvendte prismodel for 

begge løsninger i denne business case, har dog knyttet 

licensen til den enkelte bruger, om end der er løsninger på 

markedet for de app-/portalbaserede løsninger, hvor licensen 

knytter sig til den sundhedsfaglige bruger. Værdien er derfor 

sat til 0 kr. og er dækket af driftsomkostningerne pr. enhed.  

Kilder: 

 Markedsanalyse 

 Leverandørinterviews 

Driftsomkost-

ninger pr. enhed 

4.200 kr. 

WC: 4.500 

BC: 3.900 

12.000 kr. 

WC: 13.500 

BC: 10.500 

Variablen dækker over den årlige udgift pr. enhed kommunen 

betaler til leverandøren for at drifte den tekniske løsning. 

Driftsomkostningerne dækker telefonisk og on-site support, 

udskiftning af defekte enheder (uden beregning), datatrafik, 

serverudgifter, udskiftning af enkelte komponenter samt 

opdatering af software. For den app-/portalbaserede løsning 

er udstyret en tablet eller en mobiltelefon, mens det for den 

fast sensorbaserede løsning er en kinect og en PC 

(microcomputer). Derudover dækker estimatet 

licensomkostningen for de enkelte løsninger, samt mdm-

licenser. Prisen for den app-/portalbaserede løsning er et skøn 

baseret på en kombination af hovedsagligt to løsninger, med 

hver deres prismodel. Der kan således være 

optimeringspotentialer på prisen afhængigt af, hvilken 

prismodel, der vælges.  

Prisen er fremskrevet til 2017 priser. 

Kilder: 

 MIG-projektets leverandøraftale  

 Leverandørinterviews 

 KL's pris- og lønskøn 2014-2019    

Udgifter til 

opsætning/nedta

gning pr. forløb 

0 kr. 0 kr. Der er ingen omkostninger til opsætning og nedtagning, da 

borgerne selv kan tage den tekniske løsning med hjem efter 

første introduktionsgang. 

Udgifter til 

vedligeholdelse 

pr. enhed (pr. år) 

0 kr. 0 kr. Vedligeholdelsesomkostninger er inkluderet i udgifterne til 

leverandøren til at drifte løsningen. 

Besparelser på 

opstartspris pr. 

enhed ved 

stordriftsindkøb 

0 % 0 % Der er ikke regnet med rabat på opstartsprisen som følge af 

koordineret indkøb via fælles rammeaftale. 

Besparelser på 

opstart/opsætnin

g ved 

stordriftsindkøb 

0 % 0 % Der er ikke regnet med rabat på opstartsprisen som følge af 

koordineret indkøb via fælles rammeaftale. 

 

Besparelser på 

faste årlige 

driftsomk. pr. 

kommune ved 

stordriftsindkøb 

0 % 0 % Parameteret er ikke relevant som følge af den prismodel, der 

arbejdes med i business casen, hvor leverandøren løbende 

står for udskiftning og vedligehold af udstyr. 
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Besparelser på 

driftsomk. pr. 

enhed ved 

stordriftsindkøb 

20 % 20 % Der regnes med en besparelse på 20 pct. på 

driftsomkostningerne pr. enhed som følge af koordineret 

indkøb via fælles rammeaftale. Estimatet er konservativt og 

beregnet efter de rabatter, der på nuværende tidpunkt gives i 

mindre skala end ved en fuld landsdækkende udrulning.  

Kilder: 

 Leverandørinterviews 

Besparelser på 

ops./nedt. ved 

stordriftsindkøb 

0 % 0 % Parameteret er ikke relevant som følge af den prismodel, der 

arbejdes med i business casen, hvor leverandøren løbende 

står for udskiftning og vedligehold af udstyr. 

Besparelser på 

vedligeholdelses

udgifter ved 

stordriftsindkøb 

0 % 0 % Parameteret er ikke relevant som følge af den prismodel, der 

arbejdes med i business casen, hvor leverandøren løbende 

står for udskiftning og vedligehold af udstyr. 

Varighed pr. 

enhed (år) 

-  - Parameteret er ikke relevant som følge af den prismodel, der 

arbejdes med i business casen, hvor leverandøren løbende 

står for udskiftning og vedligehold af udstyr. 

 

 

 

1.5.5 Generelle variable 

Nedenstående tabel giver et overblik over business casens generelle variable. 

Tabel 5 Inputvariable vedrørende generelle variable 

Inputvariabel Værdi Kilde/beskrivelse 

Antal kommuner 98  

Antal uger pr. år 52 uger  

Startår for business case 2017 Da 2017 er startåret er alle priser og andre dynamiske 

numeriske værdier fremskrevet til dette år. 
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Dette bilag giver et overblik over de danske og internationale kliniske studier samt 
kommunale projekter, der er inddraget som supplerende materiale i vurderingen af 
klinisk effekt i effektevalueringens spor 1 og som ligger til grund for vurderingen af 
klinisk effekt i effektevalueringens spor 2  

Indledningsvist er der identificeret 52 danske og udenlandske artikler gennem en systematisk 

litteratursøgning. De identificerede artikler er sorteret således, at der kun er medtaget studier, sm 

anvender en af følgende teknologiske arketyper: 

 App- og portalbaserede løsninger 

 Mobile sensorbaserede løsninger 

 Faste sensorbaserede løsninger 

 Løsninger, der ligger uden for de anvendte arketyper (heriblandt telefonopkald og sms’er) 

Blandt de identificerede artikler var der to litteratur-reviews som ikke var eksplicitte omkring, hvilke 

kliniske studier de baserede sig på. Dette medførte, at de to litteraturreviews blev ekskluderet.  

Dermed blev litteraturstudiet fokuseret på 21 artikler. Af de i alt 21 artikler er 15 artikler selvstændige 

kliniske studier, mens 6 artikler er litteraturreviews. Enkelte artikler omhandler flere diagnoser, hvorfor 

artiklerne fremgår flere gange nedenstående gennemgang.  

Studierne omfatter en bred vifte af metodiske tilgange. Der er en overvægt af randomiserede 

kontrollerede studier, men også præ- og post forsøg og mixed methods er tilstede. Studierne er ikke 

udelukkende fokuseret på fysiske forbedringer, parametre som livskvalitet, psykisk velvære, tryghed 

ved teknologien og motivation er eksempler på andre aspekter, der også undersøges i den medtagne 

litteratur. 

1 KORT OM ARTIKLERNE 
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Nedenstående tabeller opsummerer de primære outcomes, teknologiske 
arketyper, artikelformer og antal af borgere i de kliniske studier, samt antal 
relevante kliniske studier inkluderet i litteraturreviews. Kapitlet er struktureret 
omkring de målgrupper, der er udvalgt som led i evalueringens arbejde i spor 
1 og 2. 

2.1 Alloplastik 

.  

Forfatter Årstal Træningsmæssig 

effekt 

Teknologisk 

arketype 

Artikelform Antal 

Antón et al. 

 

2015 Patienterne blev efter 

tre sessioner 

signifikant bedre til at 

udføre øvelserne. 

Fast 

sensorbaseret 

Klinisk studie 7 

Agostini et al. 2015 Bedre outcomes for 

knæalloplastik 

patienter med digital 

rehabilitering ift. 

traditionel 

rehabilitering. 

Bred definition af 

digital 

rehabilitering 

Review 3 

kliniske 

studier 

 

2.2 Apopleksi 

Forfatter Årstal Træningsmæssig effekt Teknologisk 

arketype 

Artikelform Antal 

Chumbler et 

al. 

2015 Positive resultater af 

øvelserne. Stigning i 

tilfredshed. Ingen 

forbedring i graden af 

selvhjulpenhed i 

forbindelse med fald. 

Andre 

teknologier 

(telefonopkald, 

sms) 

Klinisk studie 52 

Solana et al. 2015 Teknologien giver 

patienterne mulighed for 

at fortsætte og udvide 

deres rehabilitering i 

hjemmet, hvilket øger 

forløbets effektivitet og 

reducerer omkostninger. 

App og Portal 

løsninger 

Klinisk studie 887 

2 INTERNATIONALE KLINISKE ARTIKLER 
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Linder et al. 2015 Begge 

interventionsgrupper så en 

stigning i livskvalitet og et 

fald i tegn på depression. 

Videobaseret + 

mekanisk 

træningsredskab 

Klinisk studie 99 

Chen et al. 2015 Patienterne der 

rehabiliterede via 

computerspil var mere 

tilfredse. Studiet var for 

småt til at konkludere på 

den kliniske effekt. 

Fast 

sensorbaseret 

Klinisk studie 24 

Brown et al. 2014 Elektromyografi-

kontrollerede computerspil 

påvirker muskelaktivering 

positivt, men der er 

begrænset overførsel til 

funktionel bevægelse og 

aktivitetsniveau. Det kan 

være gavnligt at inkludere 

funktionelle aktivitets 

komponenter. 

Fast 

sensorbaseret 

Klinisk studie 9 

Luque-Moreno 

et al. 

2015 
 

Virtual reality lader til at 

have en positiv indvirkning 

på apopleksi patienter, 

men supervision fra en 

fysioterapeut og 

individualisering af 

programmet er 

nødvendigt. 

 

Fast 

sensorbaseret 

Review 11 

klinisk

e 

studier 

Swanson & 

Whittinghill 

2015 93 pct. af de studier der 

tester for signifikans fandt 

at computerspil øger 

effektiviteten af 

rehabiliteringsprogrammer

. Spil øgede motivationen 

effektivitet og resulterede i 

en bred vifte af 

sundhedsrelaterede 

forbedringer. 

Fast 

sensorbaseret 

Review 18 

klinisk

e 

studier 

Staiano & 

Flynn 

2014 Patienterne foretrak at 

spille spil, frem for den 

almene træning, og der 

sås tendenser til at evner i 

spillet var overførbare til 

funktionsforbedringer. 

Fast 

sensorbaseret 

Review 6 

klinisk

e 

studier 
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Pietrzak et al. 2014 De kliniske erfaringer er 

sparsomme, men 

løsningerne har potentialet 

til at levere alternativ, og 

muligvis billigere, 

rehabilitering. 

App og Portal 

løsninger 

Review 18 

klinisk

e 

studier 

Agostini et al. 2015 De fundne resultater er 

opmuntrende men der kan 

ikke konkluderes entydigt 

på den kliniske effekt.  

Bred definition af 

digital 

rehabilitering 

Review 5 

klinisk

e 

studier 

 

2.3 Diabetes type 2 

 

Forfatter Årstal Træningsmæssig 

effekt 

Teknologisk 

arketype 

Artikelform Antal 

Holmen et al. 

 

2014 Blodsukkeret faldt 

substantielt efter et år.  

Der var ingen forskel 

imellem grupperne 

App og Portal 

løsninger 

Klinisk studie 151 

 

2.4 Geriatri 

 

Forfatter Årstal Træningsmæssig effekt Teknologisk 

arketype 

Artikelform Antal 

Rodrigues et 

al. 

 

2014 Der er indikationer på, 

at 

computerspilstræning 

er ligeså effektivt som 

traditionel træning 

App og Portal 

løsninger 

Litteraturreview 16 

kliniske 

studier. 

Crotty et al. 2014 50 pct. reduktion i 

hjemmeplejebesøg. 

75 pct. opnåede egne 

fysiologiske mål. 

Høj brugertilfredshed 

Videobaseret + 

App og Portal 

løsninger 

Klinisk studie 78 

 

2.5 Hjerte-/kar-sygdomme 
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Forfatter Årstal Træningsmæssig 

effekt 

Teknologisk 

arketype 

Artikelform Antal 

Agostini et al. 

 

2015 Telerehabilitering er 

en brugervenlig og 

effektiv løsning i 

tillæg til, eller som 

substitution for, 

konventionel 

rehabilitering  

Bred definition af 

digital 

rehabilitering 

Review 2 

kliniske 

studier 

Antypas 20141 Interventionsgruppen 

havde et signifikant 

højere 

aktivitetsniveau efter 

tre måneder end 

kontrolgruppen 

App og Portal 

løsninger 

Klinisk studie 69 

Piotrowicz et al. 2015 Både interventions- 

og kontrolgruppe 

oplevede en 

signifikant forbedring 

af livskvaliteten, 

både psykisk og 

mentalt 

Mobil 

sensorbaseret 

Klinisk studie 131 

Petrella et al. 2014 Ens effekt for 

interventions- og 

kontrolgruppe efter 

12 måneder 

App og Portal 

løsninger 

Klinisk studie 149 

 

 

 

 

2.6 KOL 

 

Forfatter Årstal Træningsmæssig 

effekt 

Teknologisk 

arketype 

Artikelform Antal 

Paneroni et al. 

 

2015 Ens, men stærk, 

effekt for kontrol og 

interventionsgruppe. 

Videobaseret + 

mobil 

sensorbaseret 

Klinisk studie 32 

Marquis et al. 2014 Forbedrede scores 

på alle parametre. 

Resultaterne 

fastholdes ikke efter 

Videobaseret + 

App og Portal 

løsninger 

Klinisk studie 23 

                                                      

1 Ph.d. afhandling der er færdiggjort december 2013 og publiceret i 2014.  
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6 måneder uden 

træningsforløb. 

Tabak et al. 2015 Signifikant forbedring 

i helbredsstatus for 

interventionsgruppen. 

Der var en Ikke-

signifikant forskel 

imellem grupperne. 

App og Portal 

løsninger 

Klinisk studie 30 

Mazzoleni et 

al. 

2014 Interventionsgruppen 

opnåede større 

forbedringer på visse 

parametre for 

motions tolerance og 

dyspnø. 

Fast 

sensorbaseret 

Klinisk studie 40 
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Nedenstående tabeller opsummerer projektet, antal forløb, studiedesign og 
træningsmæssig effekt. Kapitlet er struktureret omkring de målgrupper, der er 
udvalgt som led i evalueringens arbejde i spor 1 og 2. 

  

3.1 Apopleksi 

Projekt Træningsmæssig effekt Studiedesign og anvendte 

tests 

Antal forløb 

Herlev hospital [resultater ikke offentliggjort] RCT-studie. 

Start- og sluttest. 

[udspecificeres] 

Ca. 35 (intervention+kontrol) 

Helsingør 

Kommune 

Egnede borgere har god 

træningsmæssig effekt 

Ingen kontrolgruppe. 

Terapeutfaglig vurdering. 

8 gennemførte 

Holbæk 

Kommune 

Mindre andel med betydelig 

egenoplevet effekt. 

Ingen kontrolgruppe 

Start- og sluttest (RSS, UG, 

6MWT; resultater ikke 

anvendelige). 

Borgerinterview. 

14 gennemførte 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Diabetes type 2 

 

Projekt Træningsmæssig effekt Studiedesign og anvendte 

tests 

Antal forløb 

3 DANSKE ERFARINGER 
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Odense 

Universitets-

hospital og 

Rigshospitalet 

Signifikante resultater af 

intervalgang sammenlignet 

med alm. gang og ingen 

aktivitet. 

Indikation på at digital 

træningsløsning virker 

motiverende. 

RCT-studie. 

Start- og sluttest. (VO2-

max, BM, blodsukker) 

2x12/8 

(2xintervention/ 

kontrol) 

Odense 

Universitets-

hospital og 

Rigshospitalet 

Brugere af digital 

træningsløsning er mere 

fysisk aktive og har lavere 

hofte-talje-ratio end 

baggrundspopulation af 

borgere med diabetes type 

2. 

Usikkerhed om årsag til 

effekt. 

Registerstudie  

Resultater sammenholdt 

med baggrundspopulation 

på 4.377. 

Test af fysisk aktivitet og 

hofte-talje ratio. 

46 

 

3.3 Geriatri 

 

Projekt Træningsmæssig effekt Studiedesign og 

anvendte tests 

Antal forløb 

Aalborg Kommune og 

Hjørring Kommune 

74 pct. er blevet mere 

selvhjulpne. 

76 pct. har fået større 

fysisk formåen. 

Systematisk start- og 

sluttest (tilpasset 

DEMMI og ADL). 

Ingen kontrolgruppe. 

38 

(nye resultater fra 

Aalborg forventes i 

uge 8) 

Esbjerg Kommune 75 pct. har opfyldt 

fastsatte mål om 

fastholdelse eller løft af 

funktionsevne. 

Systematisk start- og 

sluttest (xxx). 

Ingen kontrolgruppe. 

28 

Gribskov Kommune 43 pct. er blevet mere 

selvhjulpne 

63 pct. har fået bedre 

fysisk formåen. 

60 pct. Af borgere uden 

ønsket effekt kunne være 

udpeget ved 

startscreening. 

Systematisk start- og 

sluttest (tilpasset 

DEMMI og ADL). 

Ingen kontrolgruppe. 

30 

Rudersdal Kommune 64 pct. er blevet 

væsentligt mere 

selvhjulpne. 

42 pct. har fået væsentligt 

større fysisk formåen. 

Systematisk start- og 

sluttest (tilpasset 

DEMMI og ADL). 

Ingen kontrolgruppe. 

33 

(flere resultater 

forventes i uge 14) 
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3.4 Hjerte-Kar sygdomme 

 

Projekt Træningsmæssig 

effekt 

Studiedesign og 

anvendte tests 

Antal forløb 

Teledialog Ingen signifikante 

forskelle i livskvalitet 

mellem grupper. 

Indikation på mindre 

behov for holdtræning i 

interventions-gruppen. 

RCT-studie. 

Løbende indsamling af 

måledata (ikke 

rapporteret) 

Spørgeskema (QoL). 

72/69 (intervention/ 

kontrol) 

 

3.5 KOL 

Projekt Træningsmæssig 

effekt 

Studiedesign og 

anvendte tests 

Antal forløb 

Hvidovre, Gentofte og 

Nordsjællands 

hospitaler 

[resultater ikke 

offentliggjort] 

RCT-studie. 

Start- og sluttest. 

(ESWT, CAT) 

46/69 (intervention/ 

kontrol) 

Aarhus Kommune [resultater endnu ikke 

afrapporteret] 

Ingen kontrolgruppe. 

Start- og sluttest (BM, 

6MWT). 

Spørgeskema. 

15 gennemførte 

Høje Taastrup 

Kommune 

Ca. 50 pct. har 

forbedret fysisk 

formåen. 

Ca. 50 pct. har 

uændret fysisk 

formåen. 

Ingen kontrolgruppe 

Start- og sluttest (RSS, 

UG, 6MWT). 

Spørgeskema. 

10 gennemførte 

Silkeborg Kommune Ca. 50 pct. har 

forbedret fysisk 

formåen. 

Ca. 50 pct. har 

uændret eller lidt 

bedre fysisk formåen. 

Ingen kontrolgruppe. 12 gennemførte 
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Som led i effektevalueringen er der gennemført en analyse af markedet for løsninger 
til digital træning. Analysen har ført til udarbejdelsen af et systematisk overblik over 
relevante digitale træningsløsninger og de bagvedliggende leverandører, et samlet 
overblik over markedet for digitale træningsløsninger herunder centrale konklusioner 
om udbud, efterspørgsel, prisdannelse og konkurrencesituation samt en 
fremskrivning af den nuværende markedssituation frem mod 2020. 

Der er tre hovedkonklusioner i markedsanalysen: 

1. Indkøbsaftale kan bidrage til overblik over markedet 

2. App-/portalbaserede løsninger er i fremvækst 

3. Voksende efterspørgsel frem mod 2020 

1. Indkøbsaftale kan bidrage til overblik over markedet 

Et flertal af de interviewede giver udtryk for, at markedet for løsninger til digital understøttelse af 

træning er præget af mange mindre leverandører og innovative løsninger, hvilket kan gøre det til en 

krævende opgave for den enkelte kommune at danne sig et overblik over hvilke løsninger, der 

opfylder deres behov. Flere kommuner giver udtryk for, at de arbejder med metoder til evaluering af 

potentielle nye løsninger på området, og der peges af flere på, at en fælles rammeaftale med fokus på 

digitale træningsløsninger kan lette kommunernes arbejde med at danne sig et overblik over hvilke 

løsninger, der er relevante i forhold til deres behov.  

2. App- og portalløsninger i fremvækst 

Det er et tilbagevendende indtryk i markedet, at erfaringerne fra de tidligere implementeringer af 

løsninger på området har skærpet kommunernes bevidsthed omkring det samlede omkostningsbillede 

ved implementering af løsninger til digital træning i borgerens eget hjem. Særligt to forhold fremhæves 

af flere kommuner som havende særlig betydning i forhold til omkostningsbilledet: I det omfang at en 

digital træningsløsning kan tages i brug af borgeren uden at det kræver omfattende, forudgående tiltag 

til etablering af løsningen, og hvis udbredelsen af løsningen kan skaleres uden afhængighed til 

flaskehalse som udstyr og lignende, giver det en bedre driftsøkonomi. På tilsvarende vis er 

kommunerne blevet meget opmærksomme på, om de køber en færdigudviklet standardløsning eller 

om de reelt engagerer sig i et udviklingsprojekt ved at anskaffe en ny digital træningsløsning.  

Samlet set tegner analysen et billede af, at kommunerne fremadrettet vil foretrække modne 

standardløsninger med et minimum af bindinger og afhængigheder, som kan iværksættes fleksibelt i 

borgernes hjem på deres præmisser. 

3. Voksende efterspørgsel frem mod 2020 

Kommunerne er i forbindelse med markedsanalysen blevet bedt om at vurdere, om de vil efterspørge 

færre eller flere løsninger til digital træning i løbet af de kommende fire år. Undersøgelsen viser, at fire 

ud af fem kommuner vil efterspørge flere løsninger i de kommende år og halvdelen af disse er fortsat 

åbne over for at indgå i udviklingssamarbejde i forbindelse med anskaffelsen. 

Undersøgelsen viser endvidere, at der er en sammenhæng mellem kommunens bogførte udgifter til 

genoptræning og viljen til at efterspørge flere digitale træningsløsninger. Det er således de kommuner, 

der har de største udgifter til genoptræning pr. borger, som er mest tilbøjelige til at efterspørge flere 

løsninger i de kommende fire år. 

HOVEDKONKLUSIONER 
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Dette kapitel præsenterer de løsninger og leverandører, der i forbindelse med 
udarbejdelsen af markedsanalysen er identificeret som havende den mest betydende 
tilstedeværelse på det danske marked.  

1.1 Resume 

Markedsanalysen tager afsæt i tre ud af de fem identificerede teknologiarketyper, som er blevet 

udvalgt ud fra en række afgrænsnings- og relevanskriterier, hvilket er dokumenteret i 

teknologianalysen. 

Overordnet viser kortlægningen, at det danske marked for løsninger til digital understøttelse af træning 

er præget af mange mindre og relativt nystartede virksomheder, og at de enkelte løsninger som 

hovedregel har fundet begrænset anvendelse i et mindre antal kommuner. De to løsninger, som har 

fundet udbredelse i et større antal kommuner er dels kendetegnet ved at have været på markedet 

gennem flere år og ved at være markedsført af større, udenlandsk baserede virksomheder. 

Det er imidlertid også et kendetegn, at der på det danske marked findes løsninger med de fornødne 

egenskaber til national udbredelse. Det vil sige en væsentlig udbredelse og dokumenteret klinisk 

effekt.  

Det gælder endvidere, at der på tværs af de tre teknologiarketyper er identificeret et antal 

leverandører af løsninger med en international markedstilstedeværelse, som p.t. ikke er aktive på det 

danske marked. 

Det er dog også værd at bemærke, at der inden for kategorien mobile, sensorbaserede løsninger er 

fundet det færreste antal leverandører såvel i Danmark som i udlandet, hvilket kan hænge sammen 

med, at den bagvedliggende teknologi er af nyere dato. 

Den nedenstående gennemgang er struktureret i tre kategorier af løsninger, der svarer til de tre 

udvalgte teknologiarketyper, som udgør evalueringens genstandsfelt. Som supplement til den 

systematiske gennemgang af løsninger beskrives det inden for hver kategori, hvordan det 

internationale marked for løsninger af denne type ser ud og det vurderes, hvor sandsynligt det er, at 

kommercielle aktører med tilstedeværelse på udenlandske markeder vil udvikle en dansk 

markedstilstedeværelse.   

1.2 App- og portalteknologi 

1.2.1 Aktører på det kommunale marked  

Markedet for digitale træningsløsninger baseret på app- og portal-teknologi er kendetegnet ved et stort 

udbud af løsninger og en høj grad af variation og spændvidde såvel i funktionalitet som i forhold til 

hvilke diagnosetyper, den enkelte løsning understøtter. Da løsningerne i kategorien ikke stiller videre 

krav til borgerens it-udstyr i form af særlige sensorer og lignende, findes der i kategorien et betydeligt 

element af løsninger, der markedsføres direkte over for borgerne som forbrugere uden om 

kommunernes mere formelle proces med visitation m.v. Løsninger som alene markedsføres direkte 

over for borgerne er selv sagt uden for denne analyses genstandsfelt, men det er værd at holde sig for 

øje, at sådanne løsninger dels kan præge borgernes forventninger i relation til tilsvarende løsninger 

tilbudt i regi af de visiterede træningsforløb, som kommunerne udbyder og at en eventuel 

forbrugerdrevet efterspørgsel efter digitale træningsløsninger for så vidt, at den er af betydeligt 

1 OVERBLIK OVER RELEVANTE 
LØSNINGER 
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omfang, på længere sigt kan give leverandører de fornødne erfaringer og økonomiske forudsætninger 

til også at gøre sig gældende på det kommunale marked. 

Nedenstående tabel giver et overblik over løsninger og aktører identificeret i en survey til landets 

kommuner, der er gennemført i forbindelse med nærværende evaluering. 

Tabellen viser fordelingen i kommunernes besvarelser af spørgsmålet om den anførte løsning 

anvendes i kommunen og i givet fald hvordan. Besvarelserne fordeler sig på følgende kolonner: 

 I drift: Løsningen er i drift i den pågældende kommune 

 Pilot: Løsningen afprøves i mindre skala i den pågældende kommune mhp. senere vurdering af 

evt. idriftsættelse 

 Tidligere brugt: Løsningen har tidligere været anvendt i kommunen (enten som pilotprojekt eller i 

drift), men anvendes ikke længere 

 Aldrig anvendt: Løsningen har ikke været anvendt i kommunen 

 Ved ikke: Respondenten er ikke sikker på, om løsningen anvendes i kommunen 

Tabel 1: Andel af kommuner, der anvender app- og portalbaserede træningsløsninger1 

Løsning I drift Pilot Tidligere 

brugt 

Aldrig 

anvendt 

Ved ikke 

Digifys DigiRehab 2 pct. 2 pct. 0 pct. 88 pct. 9 pct. 

AidCube HomeRehab 7 pct. 7 pct. 2 pct. 79 pct. 5 pct. 

DD2 InterWalk 11 pct. 2 pct. 0 pct. 79 pct. 9 pct. 

MobileFitness Genoptræn.dk 7 pct. 0 pct. 4 pct. 78 pct. 11 pct. 

LivaLife Liva2 0 pct. 6 pct. 0 pct. 94 pct. 0 pct. 

ExorLive 80 pct. 0 pct. 5 pct. 15 pct. 0 pct. 

Happyneuron Professionel Hjernetræning 40 pct. 0 pct. 2 pct. 51 pct. 7 pct. 

 

Tabel 1.1: Antal kommuner, som i survey har givet udtryk for at anvende en eller flere app- og 

portalbaserede træningsløsninger3 

Løsning I drift Pilot Tidligere 

brugt 

Aldrig 

anvendt 

Ved ikke 

Digifys DigiRehab 1 1 0 50 5 

AidCube HomeRehab 4 4 1 44 3 

DD2 InterWalk 6 1 0 44 5 

MobileFitness Genoptræn.dk 4 0 2 43 6 

LivaLife Liva4 0 0 0 0 0 

ExorLive 47 0 3 9 0 

                                                      

1 Oversigten bygger på kommunal survey gennemført i forbindelse med nærværende evaluering. 

2 Løsningen er ikke indgået i survey til kommunerne, men enkelte kommuner har anført, at de anvender denne løsning. 

3 I alt 62 kommuner har deltaget i survey, men da ikke alle kommuner har udfyldt hele spørgeskemaet, kan tallene i tabellen i 

flere tilfælde være mindre end 62. 

4 Løsningen er ikke indgået i survey til kommunerne, men enkelte kommuner har anført, at de anvender denne løsning. 
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I kapitel 4 findes en detaljeret gennemgang af de enkelte leverandører af løsninger inden for denne 

kategori. 

 

1.2.2 Betydende internationale aktører 

Som det fremgår af nedenstående gennemgang, er der inden for denne teknologiarketype allerede 

udenlandsk tilstedeværelse i det danske leverandørlandskab, og da en række udenlandske 

leverandører i kategorien tillige har relativt modne løsninger på området, vurderes det, at 

konkurrencen fremadrettet vil være præget af, at flere udenlandske leverandører vil søge at blive en 

del af leverandørlandskabet på det danske marked frem mod 2020. 

Tabel 2: Internationale aktører der udbyder app- og portalbasere træningsløsninger 

Navn5 Oprindelse Markeds-

tilstedeværelse 

Omfang Diagnose 

BioEx Exercise Pro 

Live 

USA, 2011 USA Kaiser Permanente 

Veterans 

Administration 

3.000 øvelser 

målrettet 

forskellige 

diagnoser 

BrainHealth Solutions 

Guttmann 

Neuropersonal Trainer 

Spanien, 2015 Spanien >3.500 patienter Neuro-

rehabilitering – 

eks. apopleksi 

FORCE Therapeutics USA, 2010 USA 8.000 patientforløb 

årligt, flere end 14 

hospitaler tilknyttet 

Hofte-

/knæalloplastik 

 

Det synes endvidere at være kendetegnende for flere af de mere prominente udenlandske løsninger i 

kategorien, at disse oprindeligt er udviklet som såkaldt ’exercise prescription software’ – dvs. 

løsninger, der understøtter terapeutens udformning og formidling af et øvelsesprogram for borgeren – 

og at de hen ad vejen er blevet udbygget med funktionalitet til i højere grad at understøtte løbende 

kontakt mellem borger og behandler samt monitorering af fremdrift i borgerens træningsforløb. Den 

nyeste tendens synes at være, at flere leverandører (herunder eks. FORCE Therapeutics og BioEx) 

søger at inkorporere mobil sensorteknologi bl.a. i form af såkaldt ’wearable technology’ i deres 

løsninger.6 Nogle af de mest udviklede løsninger inden for kategorien ser således ud til at blive 

videreudviklet i retning mod brug af mobil, sensorbaseret teknologi. 

1.3 Fast sensorbaseret teknologi 

1.3.1 Aktører på det kommunale marked  

Det gælder i højere grad for disse løsninger end i den foregående kategori, at de primært tilbydes og 

markedsføres i professionelt regi – dvs. med en kommune eller anden behandlende institution som 

disponent og mellemmand for løsningerne. Det hænger navnlig sammen med nødvendigheden af at 

foretage en egentlig installation af udstyret samt at løsningernes højere grad af kobling til specifikt 

                                                      

5 Oversigten er et kvalificeret udvalg af løsninger fra selekteret fra en bruttoliste identificeret via desk research og gennemgang 

af kliniske studier. De fremhævede løsninger er kendetegnet ved at være standardløsninger frem for forskningsprojekter, ved 

at være egnet til brug i borgerens hjem og ved at leverandørerne har en betydende, international markedstilstedeværelse. En 

fuldstændig bruttoliste over identificerede løsninger kan beskues i bilag B. 

6 Se eks. http://www.businesswire.com/news/home/20151111006091/en/FocusMotion-Announces-Training-Physical-Therapy-

Workforce-Monitoring 
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hardwareudstyr gør, at løsningerne som hovedregel har en højere anskaffelsespris end løsningerne i 

kategorien app- og portalløsninger. For alle de beskrevne løsninger gælder det dog, at der er 

mulighed for, at privatpersoner på forbrugerbasis kan anskaffe sig løsningerne om end det typisk er til 

en noget højere pris end løsningerne beskrevet i det foregående. 

Nedenstående tabel giver et overblik over løsninger og aktører identificeret i en survey til landets 

kommuner, der er gennemført i forbindelse med nærværende evaluering. 

Tabel 3: Andel af kommuner, der anvender faste sensorbaserede træningsløsninger7 

Løsning I drift Pilot Tidligere 

brugt 

Aldrig 

anvendt 

Ved ikke 

Welfare Denmark Virtuel Genoptræning 14 pct. 3 pct. 15 pct. 63 pct. 5 pct. 

Mitii Development Mitii 0 pct. 7 pct. 7 pct. 82 pct. 4 pct. 

DigiCorpus 2 pct. 0 pct. 4 pct. 84 pct. 11 pct. 

 

Tabel 3.1: Antal kommuner, som i survey har givet udtryk for at anvende en eller flere faste 

sensorbaserede træningsløsninger8 

Løsning I drift Pilot Tidligere 

brugt 

Aldrig 

anvendt 

Ved ikke 

Welfare Denmark Virtuel Genoptræning 8 2 9 37 3 

Mitii Development Mitii 0 4 4 45 2 

DigiCorpus 1 0 2 48 6 

 

I kapitel 4 findes en detaljeret gennemgang af leverandører af løsninger inden for denne kategori. 

 

1.3.2 Betydende internationale aktører 

Tabel 4: Internationale aktører, der udbyder faste sensorbaserede træningsløsninger 

Navn9 Oprindelse Markeds-

tilstedeværelse 

Omfang Diagnose 

NeuroAtHome Spanien, 2012 Spanien 

Latinamerika 

>4.000 patienter Geriatri, apopleksi, 

muligvis kroniske 

lidelser 

Jintronix Canada, 2010 USA 

Australien 

Canada 

>5.000 patienter Apopleksi 

                                                      

7 Oversigten bygger på kommunal survey gennemført i forbindelse med nærværende evaluering. 

8 I alt 62 kommuner har deltaget i survey, men da ikke alle kommuner har udfyldt hele spørgeskemaet, kan tallene i tabellen i 

flere tilfælde være mindre end 62. 

9 Oversigten er et kvalificeret udvalg af løsninger fra selekteret fra en bruttoliste identificeret via desk research og gennemgang 

af kliniske studier. De fremhævede løsninger er kendetegnet ved ikke at være standardløsninger frem for forskningsprojekter, 

ved at være egnet til brug i borgerens hjem og ved at leverandørerne har en betydende, international markedstilstedeværelse. 

En fuldstændig bruttoliste over identificerede løsninger kan beskues i bilag B. 
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Reflexion Health Vera USA, 2012 USA >67 hospitals-

distrikter 

Hofte-

/knæalloplastik 

Virtualware 

VirtualRehab 

Spanien, 2004 Spanien 

Latinamerika 

Australien 

Mellemøsten 

Rumænien 

Rusland 

Storbritannien 

Japan 

>10.000 

gennemførte øvelser 

Apopleksi 

 

Som det fremgår af ovennævnte oversigt, er der et mindre antal internationale leverandører, som 

tilbyder løsninger baseret på fast, sensorbaseret teknologi, der har en betydelig markedsudbredelse 

på deres hjemmemarkeder. Det kan således ikke udelukkes, at det danske leverandørlandskab vil 

blive suppleret med tilstedeværelse af internationale aktører i løbet af de næste fire år. 

1.4 Mobil sensorbaseret teknologi 

1.4.1 Aktører på det kommunale marked  

Løsningerne i denne kategori er kendetegnet ved at være forholdsvis nye, og der er da også 

registreret et mere begrænset antal konkrete løsninger i denne kategori sammenlignet med de 

foregående kategorier. 

Tabel 5: Kommunal anvendelse af løsninger baseret på mobil sensorbaseret teknologi10 

Løsning I drift Pilot Tidligere 

brugt 

Aldrig 

anvendt 

Ved ikke 

ICURA Trainer 4 pct. 4 pct. 2 pct. 86 pct. 5 pct. 

 

Tabel 5.1: Antal kommuner, som i survey har givet udtryk for at anvende en løsning baseret på mobil 

sensorbaseret teknologi11 

Løsning I drift Pilot Tidligere 

brugt 

Aldrig 

anvendt 

Ved ikke 

ICURA Trainer 2 2 1 48 3 

 

I kapitel 4 findes en detaljeret gennemgang af leverandører af løsninger inden for denne kategori. 

 

1.4.2 Betydende internationale aktører 

Som det fremgår af ovenstående gennemgang er antallet af leverandører med løsninger inden for 

kategorien begrænset. Det gælder også internationalt, om end det store fokus på ’wearable 

                                                      

10 Kilde: Kommunal survey. 

11 I alt 62 kommuner har deltaget i survey, men da ikke alle kommuner har udfyldt hele spørgeskemaet, kan tallene i tabellen i 

flere tilfælde være mindre end 62. 
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computing’, mobile fitness apps og lignende tilsiger, at kategorien vil rumme væsentlige flere 

leverandører i den nærmeste fremtid.  

Det vurderes dog, at det danske leverandørlandskab frem mod 2020 primært vil opleve en 

forskydning, hvor leverandører med en eksisterende markedstilstedeværelse i en anden kategori (eks. 

løsninger baseret på fast, sensorbaseret teknologi eller videobaserede løsninger) vil videreudvikle 

deres løsning til at fungere på mobile platforme. Denne udvikling ventes tilsvarende at finde sted på 

det internationale marked, om end indvirkningen heraf på det danske marked vurderes at være 

begrænset. Det skyldes navnlig, at tidshorisonten for udvikling af løsninger baseret på sensorteknologi 

og opnåelse af dokumentation for løsningens kliniske effekt i tillæg til aktiviteter som sproglig 

lokalisering, etablering af markedsmæssig tilstedeværelse, gennemførelse af udviklingsprojekt og 

opnåelse af større udbredelse anslås at være mindst tre - fire år. 
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I denne del af analysen præsenteres de centrale observationer vedrørende markedet 
for løsninger til digital understøttelse af træning. Overordnet kan det konstateres, at 
markedet er præget af mange mindre leverandører med relativt nye og umodne 
løsninger og mange kommuner har oplevet, at de har deltaget i udviklingsprojekter 
frem for at anskaffe en standardhyldevare.  

2.1 Resume 

Generelt er kommunerne dog tilfredse med den service og support, de får fra deres leverandør og 

mange kommuner er indstillet på også fremover at deltage i udvikling eller tilpasning af nye løsninger, 

når bare præmisserne ligger klar fra begyndelsen. Den generelle observation omkring prisdannelse er, 

at priserne er relativt stabile med en svagt vigende tendens og der er en bevægelse i retning mod 

simplificerede prisstrukturer, hvor en løsning anskaffes på abonnementsbasis til en fast enhedspris, 

der omfatter eksempelvis licens, support, leje af udstyr, forsikring m.v.  

Den kommunale efterspørgsel på digitale løsninger til træning er meget optaget af brugervenlighed og 

egnethed i.f.t. specifikke målgrupper, da det i hverdagen opleves, at borgerforventninger spiller en 

afgørende rolle i forhold til motivationen for selvtræning. Nogle borgere vil have noget, der ligner deres 

iphone-apps mens andre borgere er teknologiforskrækkede og skal have noget, der ’ikke kan gå i 

stykker’. 

Omkostningsbilledet i forhold til udbringnings- og opsætningslogistik og den tilknyttede usikkerhed 

omkring udnyttelsesgrad har desuden gjort, at træningsløsninger baseret på faste sensorer oplever 

vigende efterspørgsel, mens løsninger med en lavere grad af afhængighed i forhold til specifikt udstyr, 

som i princippet kan installeres på en generisk tablet eller tilgås via borgerens udstyr vinder frem.   

Endelig er det observeret i forbindelse med markedsundersøgelsen, at hvis en digital træningsløsning 

er tilstrækkeligt fleksibel i forhold til anvendelsesmåder, kan den hurtigt opnå stor udbredelse i kraft af 

dens understøttelse af eksisterende arbejdsgange blandt det sundhedsfaglige personale samtidig 

med, at løsningen rummer muligheden for også at understøtte fremtidige arbejdsgange med fokus på 

hjemmetræning og fjernmonitorering. 

2.2 Prisdannelse 

Der er i forbindelse med gennemførelse af markedsanalysen blevet stillet en række spørgsmål til 

undersøgelsens deltagere om gennemskueligheden i prisdannelsen, samt hvad tendensen synes at 

være i forhold til prisudviklingen på markedet for digitale træningsløsninger. 

De interviewede tegner et billede af markedsstrukturen, der kan sammenfattes ved nedenstående 

hovedpointer: 

 Svagt vigende priser – løsningernes priser er relativt stabile om end de udviser svagt vigende 

tendenser 

 Ændret omkostningsfokus – kommunerne ser ikke blot på anskaffelsesprisen men inddrager øvrige 

implementeringsomkostninger 

 Mere forudsigelige enhedspriser – leverandørerne bestræber sig på at tilbyde mere overskuelige 

prisstrukturer, som gør det lettere for kommunerne at estimere deres direkte omkostninger 

De enkelte pointer gennemgås nærmere i det nedenstående. 

2 CENTRALE KONKLUSIONER 
VEDRØRENDE MARKEDET 
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2.2.1 Svagt vigende priser 

De interviewede giver generelt udtryk for, at prisdannelsen i markedet for løsninger til digital 

understøttelse af træning er stabil med en svagt faldende tendens. Samtidig synes der at være en 

tendens mod en mere simpel og dermed gennemskuelig prisstruktur, hvor flere leverandører tilbyder 

en fast, regelmæssig enhedspris per tilknyttet borger eller medarbejder, hvilket gør det lettere for 

kommunerne at foretage beregninger af potentiale i forhold til omkostninger. 

Der er generelt en oplevelse blandt de interviewede af, at leverandørerne er ”til at tale med” i forhold til 

prisen ved evt. større anskaffelser. I det omfang at en kommunal kunde har anskaffet et større antal 

licenser, har oplevelsen generelt været, at man er blevet tilgodeset enten i form af en lavere pris per 

licens eller ved at være blevet tilbudt andre fordele som eksempelvis gratis uddannelse af 

medarbejderne i brug af løsningen.  

2.2.2 Ændret omkostningsfokus 

Omkostninger til drift af udstyr i form af udgifter til licens, supportaftale og lignende vurderes af de 

interviewede generelt som værende et væsentligt parameter i det samlede omkostningsbillede. 

Flertallet af de interviewede giver dog samtidig udtryk for, at kommunerne i forbindelse med deres 

afprøvning af konkrete løsninger er blevet meget opmærksomme på, at det i endnu højere grad er 

afgørende for økonomien i anskaffelserne, at der er overblik over de afledte omkostninger.  

Som eksempel, herunder medarbejderes tidsforbrug i forbindelse med implementering samt ikke 

mindst i hvilket omfang den anskaffede løsning kan sikre en vis udnyttelsesgrad. Det er dyrt at have 

udstyr til at stå ubrugt hen i borgernes hjem, da der i sagens natur ikke er andre borgere, som kan 

anvende det samtidig. Det betyder, at løsninger, som er afhængige af udstyr for at virke bør kunne 

garantere en vis udnyttelsesgrad.  

2.2.3 Mere forudsigelige enhedspriser 

Tilsvarende giver flere af de interviewede udtryk for, at leverandørerne på markedet arbejder på at 

give omkostningssiden større forudsigelighed ved eksempelvis at tilbyde løsninger, hvor der betales 

én pris for løbende leje af hardware inklusiv support og forsikring, som kan udnyttes, hvis det udlånte 

udstyr skulle gå i stykker.  

Det udtrykkes således generelt af de interviewede som værende en tendens, at omkostningsbilledet i 

forhold til udbringnings- og opsætningslogistik og den tilknyttede usikkerhed omkring udnyttelsesgrad 

har gjort, at træningsløsninger baseret på faste sensorer oplever mindre efterspørgsel, mens 

løsninger med en lavere grad af afhængighed i forhold til specifikt udstyr, som i princippet kan 

installeres på en generisk tablet eller tilgås via borgerens eget udstyr, vinder frem. 

2.3 Markedsstruktur og -dynamik 

Som led i markedsanalysen er de interviewede blevet spurgt til hvordan markedet efter deres 

opfattelse er struktureret. Der fokuseres i særlig grad på antallet af leverandører, de enkelte 

leverandørers andel af markedet samt på dynamikken i markedet og dermed også i hvilken grad det 

nuværende leverandørlandskab kan forventes at være stabilt i de kommende år. 

De interviewede tegner et billede af markedsstrukturen, der kan sammenfattes ved nedenstående 

hovedpointer: 

 Fragmentering - Markedet er præget af mange mindre leverandører 

 Fra ildsjæle til systematik i anskaffelser – Der udfoldes mange steder i kommunerne store 

bestræbelser på at danne sig et overblik over og en systematisk indsigt i fordele og ulemper ved de 

mange tilgængelige løsninger, hvor anskaffelser tidligere i højere grad har været båret af ildsjæle 

og entusiasme 

 Konsolidering – En konsolidering i markedet kunne gøre det muligt for leverandørerne at 

kombinere de bedste egenskaber fra forskellige løsninger 
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I det nedenstående gennemgås de enkelte hovedpointer nærmere. 

2.3.1 Fragmentering 

Det er generelt opfattelsen blandt de interviewede, at markedet for løsninger til understøttelse af 

digital træning overordnet set er præget af mange mindre leverandører, som generelt set tilbyder 

løsninger, der er relativt specialiserede i forhold til eksempelvis borgere med bestemte diagnoser. 

Denne tendens gør sig især gældende inden for teknologiarketypen ”app + portal”, hvor 

adgangsbarrieren er relativt lav i den forstand, at to studerende med en god idé i princippet kan lave 

en app med relevant funktionalitet. Når man bevæger sig over i de sensor-baserede løsninger stiger 

kravene til den fornødne knowhow og dermed til leverandørernes tekniske og organisatoriske 

kapacitet, hvorfor der er et mindre antal af løsninger på disse områder.  

Flertallet af de interviewede giver udtryk for en forventning om, at man i de kommende år vil se en 

udvidelse af antallet af leverandører på markedet idet som det udtrykkes, at ’det innovative potentiale 

langt fra er udtømt’ og det anføres fra fleres side, at en fælles rammeaftale med fokus på kommuners 

indkøb af løsninger til digital træning kan være et nyttigt instrument til at navigere i markedet og danne 

sig et overblik over de mere velafprøvede løsningers fordele og ulemper i forhold til den enkelte 

kommunes behov.  

2.3.2 Fra ildsjæle til systematik i anskaffelse 

Respondenterne giver omvendt udtryk for, at det kan være svært at danne sig et fuldstændigt overblik 

over de mange forskellige løsninger på markedet, og der ses således flere eksempler blandt 

aftagerkommunerne på, at man arbejder med eller orienterer sig mod metodikker og kataloger til at 

kortlægge og beskrive de forskellige løsningers fordele og ulemper på udvalgte nøgleparametre. Dette 

skal ifølge flere af de interviewede ses som en reaktion på et historisk anskaffelsesmønster i 

aftagerkommunerne, der har været mere eksplorativt og måske i nogen grad præget af tilfældigheder, 

hvor nogle ildsjæle har fået øje på et spændende produkt og prisen for at tage det ind som et 

pilotprojekt har været tilpas lille til, at man ikke har følt et behov for at gennemføre en bredere 

markedsafdækning. Dette har for nogle af de interviewedes vedkommende ført til en oplevelse af, at 

konkurrenceudsættelse ikke har spillet en væsentlig rolle i kommunernes hidtidige anskaffelser. 

2.3.3 Konsolidering 

Flere af de interviewede er af den opfattelse, at en vis konsolidering af de mange små leverandører på 

markedet kunne gøre det muligt at forene de bedste egenskaber fra forskellige løsninger, hvilket igen 

potentielt ville gøre det nemmere for aftagerkommunerne at opnå vished for teknisk modenhed og 

sundhedsfaglig effekt over for en bredere gruppe af borgere.  

Flere af de interviewede vurderer imidlertid, at konsolideringen ikke kommer af sig selv, da der fortsat 

er potentiale til at flere små virksomheder med en god idé kan finde fodfæste på markedet. 

Undersøgelsens deltagere er imidlertid generelt enige om, at leverandørernes lidenhed ikke er blevet 

oplevet som en ulempe af kommunerne i forhold til at modtage support og service på de leverede 

løsninger. Samtlige af de interviewede giver udtryk for, at kommunerne generelt er tilfredse med den 

support og service de har modtaget fra leverandørerne. Til gengæld er der flere, der giver udtryk for, 

at man som aftager en løsning forud for indgåelse af en kontrakt bør gøre sig det klart, om man reelt 

involverer sig i et udviklingsprojekt eller om der er tale om en mere ligefrem anskaffelse af en 

’grydeklar’ løsning, der allerede har været afprøvet og modnet i andre kommuner. 

2.4 Funktionalitet og krav 

Deltagerne i undersøgelsen er endvidere blevet spurgt til hvordan den kommunale efterspørgsel 

udmønter sig i konkrete krav til løsningerne samt i hvilken grad løsningernes funktionalitet opfylder 

disse krav. 

Tilbagemeldingerne fra respondenterne kan sammenfattes under følgende hovedpointer: 
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 Gode løsninger anvendes ofte – de fleste krav til digitale træningsløsninger er afledt af 

kommunernes ønske om at opnå en høj anvendelsesgrad for de anskaffede løsninger 

 Ønske om bredere anvendelsespotentiale – de enkelte løsninger opleves i dag som relativt snævre 

i forhold til målgrupper og kommunerne efterspørger i højere grad løsninger, der kan bringes i 

anvendelse over for flere målgrupper 

 Hyppigere opfølgning øger behov for dataudtræk – I takt med at kommunerne bliver mere 

ambitiøse i forhold til at anvende løsningerne substituerende, bliver en højere grad af opfølgning på 

den faktiske brug stadig vigtigere. Det stiller krav om bedre muligheder for dataudtræk og rapporter 

til de anvendte løsninger 

 

De enkelte pointer gennemgås nærmere i det nedenstående. 

2.4.1 Gode løsninger anvendes ofte 

Det er et helt generelt indtryk på tværs af de i undersøgelsen deltagende respondenter, at den bedste 

løsning er den, der bliver brugt af så mange borgere med træningsbehov som muligt. Der gives i 

særlig grad udtryk for, at kommunerne i deres efterspørgsel ser på en række forhold, der i varierende 

grad kan spille ind på i hvilket omfang en given løsning lever op til dette ønske.  

Overordnet peges der på, at løsninger baseret på fast sensor-teknologi, som skal installeres af 

kommunen i borgerens hjem har en relativt høj omkostningsprofil og afledte logistiske komplikationer, 

hvorfor de interviewede giver udtryk for, at mange kommuner har valgt at se på mere mobile og 

fleksible løsninger som alternativ eller supplement til løsningerne med fast sensor.   

Der peges særligt på vigtigheden af, at en løsning er udformet på en måde, så den kan betjenes nemt 

af målgruppen. Her kan der eksempelvis være stor forskel på borgere, som er visiteret til generel 

vedligeholdelsestræning grundet alderssvækkelse, hvoraf flere i målgruppen aldrig har betjent en 

computer før. Tilsvarende kan der i grupperne af borgere med genoptræning i relation til 

diagnosespecifikke lidelser være flere, som er yngre eller erhvervsaktive og som på den måde har 

forventninger om, at løsningen tilbyder en brugergrænseflade på niveau med hvad de er vant til fra 

den øvrige teknologi, som de er vant til at betjene i hjemmet eller på arbejdet. 

2.4.2 Ønske om bredere anvendelsespotentiale 

Et andet forhold, som et flertal af de interviewede pegede på som afgørende for effekten af den 

anvendte løsning var spørgsmålet om hvor vidt en given løsning understøttede træningsforløb for en 

bestemt diagnose. Understøttelse skal dels forstås som hvor vidt den givne løsning rummer 

træningsprogrammer for de relevante diagnoser og dels i hvilket omfang, der foreligger erfaringer med 

og dokumentation for løsningens kliniske effekt. Her er det værd at understrege, at graden af 

specifikke krav kan variere meget afhængig af det specifikke genoptræningsbehov, og de 

interviewede gav tilsvarende udtryk for, at der var stor forskel på de krav, som kommuner stiller i 

forhold til en løsning, der fortrinsvis anvendes supplerende eller som udslusningsstrategi 

sammenlignet med de løsninger, hvor kommunen har som ambition, at den digitale træning helt eller 

delvist skal substituere traditionel fremmødetræning. 

Undersøgelsen identificerede imidlertid også tilfælde, hvor forskellige kommuner anvendte den 

samme løsning med forskelligt ambitionsniveau for så vidt angår graden hvormed en løsnings 

funktionalitet anvendes fuldt ud. Det kan antyde, at spørgsmålet om på hvilket ambitionsniveau en 

given kommune anvender en given løsning også er afhængig af den organisatoriske praksis og den 

historik, som løsningen er blevet en del af. Hvis en kommune eksempelvis har anskaffet en løsning på 

et tidligt tidspunkt, kan den organisatoriske praksis være baseret på en given løsnings muligheder på 

anskaffelsestidspunktet, mens løsningen i mellemtiden er blevet videreudviklet til at muliggøre nye 

arbejdsgange, hvor borgeren i højere grad involveres digitalt.  

Den nye måde at arbejde på, hvor man ikke blot møder borgeren i træningscenteret men interagerer 

med en anden frekvens og med afsæt i digitale værktøjer og registrering kræver endvidere, at det 
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behandlende personale er parate til at omstille sig til nye arbejdsgange. Hvis en løsning kan anvendes 

tilstrækkeligt fleksibelt, kan den potentielt bygge bro mellem gammel og ny praksis og dermed opnå 

større gennemslagskraft. Der er i forbindelse med markedsanalysen afdækket løsninger med en 

betydelig markedsudbredelse, der både kan bruges som et klassisk ’redskab til at udskrive 

træningsprogrammer’, men som også kan anvendes som digitalt bindemiddel i den løbende kontakt 

mellem borger og fysioterapeut. 

Den overordnede pointe fra interviewdeltagerne synes imidlertid at være, at langt de fleste løsninger til 

digital genoptræning i dag er relativt snævert specialiseret i forhold til et begrænset antal diagnoser, 

hvilket dels gør antallet af borgere i målgruppen relativt lille for den enkelte kommune, men samtidig 

betyder løsningernes snævre fokus, at en ambition om at tilbyde digitale genoptræningstilbud til alle 

borgere med behov for træning potentielt kan indebære, at man skal oppebære en portefølje af 

forskellige løsninger. Det komplicerer selvsagt spørgsmål som organisatorisk forankring, databaseret 

integration til EOJ, brugerstyring, uddannelse af personale og lignende. 

Flere af de interviewede giver således udtryk for, at de fremadrettet vil efterspørge løsninger med et 

bredere anvendelsespotentiale eller at de i hvert fald, når de har fundet en løsning, som virker for 

dem, vil efterspørge, at denne løsning videreudvikles til at udgøre kommunens platform for en bredere 

række af diagnoser. 

2.4.3 Hyppigere opfølgning stiller krav om dataudtræk 

Det fremhæves af nogle af de interviewede, at kommuner som arbejder systematisk med at lade 

digitale løsninger substituere dele af fremmødetræningen med fordel kan foretage hyppig opfølgning 

på den faktiske brug af løsningen for at sikre den fornødne effekt. Det stiller selvsagt krav om, at den 

anvendte løsning giver gode muligheder for, at brugsdata og –statistik kan præsenteres i 

meningsfulde rapporter og oversigter til bruger herfor. I takt med at kommunerne tager stadig flere 

digitale træningsløsninger i anvendelse stiger interessen imidlertid for at kunne trække data ud fra de 

enkelte løsninger og integrere dem i allerede anvendte EOJ- og rapporterings-løsninger, således at 

man ikke behøver forholde sig til mere end én administrationsgrænseflade. 

Det er imidlertid langt fra alle træningsløsningerne, der giver nem mulighed for integration og 

udveksling af data med kommunens øvrige fagsystemer, og flere af de interviewede giver udtryk for, 

at dataoverførsel i dag i mange tilfælde sker manuelt. Det begrundes typisk begrundes med, at 

løsningen understøtter et begrænset antal borgere i drift eller at ambitionen med anvendelsen ikke 

stiller krav om daglig opfølgning på fremdrift og brug. Omvendt peger undersøgelsen på, at i de 

situationer, hvor man har prioriteret dataintegrationen, er efterspørgslen opstået, fordi kommunen 

ønsker mulighed for en særligt hyppig opfølgning på aggregerede data vedrørende borgernes brug af 

løsningerne eller fordi kommunen har et stort antal borgere i brug på de pågældende løsninger.  

Samlet set tegner undersøgelsen et billede af, at den kommunale efterspørgsel efter digitale løsninger 

til understøttelse af træning har ændret karakter gennem de seneste par år. Undersøgelsen indikerer, 

at kommunerne har været igennem en fase, hvor de har afsøgt markedet og prøvet forskellige 

innovative løsninger af og dermed opnået erfaring og fundet ud af, hvad der er effektivt og hvad der er 

mindre effektivt. Kommunernes bevidsthed om og krav til de økonomiske løsninger er blevet skærpet 

af disse erfaringer. Det har bidraget yderligere til denne udvikling, at kommunerne har oplevet 

ændrede økonomiske og lovgivningsmæssige rammebetingelser. Af konkrete eksempler på dette 

nævner deltagerne i undersøgelsen aftalen om omprioriteringsbidraget og de senere års ændring af 

lov om social service, der forpligter kommunalbestyrelser til at tilbyde borgere træning til forbedring af 

funktionsevnen, hvis det kan nedsætte borgerens behov for hjælp. I kommuner hvor satsningen 

primært drives af ildsjæle og ikke er forankret strategisk gives der udtryk for, at nye investeringer skal 

kunne tjene sig hjem inden for et år, hvilket måske er et ekstremt eksempel, men det generelle billede 

er, at tilbagebetalingshorisonten for investeringer på området er forkortet. 
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2.5 Barrierer for efterspørgsel 

Deltagerne i undersøgelsen er blevet stillet en række spørgsmål vedrørende deres vurdering af, hvad 

der udgør de største barrierer for en øget kommunal efterspørgsel på løsninger til digital 

understøttelse af træningen. 

De interviewede peger særligt på tre forhold, som efter deres vurdering virker hæmmende på den 

kommunale efterspørgsel: 

 Medarbejderne arbejder med borgerforventninger – Medarbejderne oplever, at det er nødvendigt at 

arbejde med og adressere borgernes forventninger til genoptræningsforløbet 

 Faglige traditioner - Feltets sundhedsfaglige forankring gør arbejdsgangsforbedringer mere 

udfordrende 

 Umodne løsninger - Markedet er præget af mange mindre leverandører og relativt umodne 

løsninger 

I det følgende gennemgås de enkelte opmærksomhedspunkter nærmere. 

2.5.1 Medarbejderne arbejder med borgerforventninger 

Flere af de adspurgte giver udtryk for, at det daglige arbejde i kommunerne med at visitere borgere og 

tilrettelægge træningsforløb sker i en hverdag, hvor borgernes forventninger spiller en betydelig rolle i 

forhold hvad der er muligt. Hvis borgeren eksempelvis har været vant til at deltage i fremmødetræning 

kan det kræve en proaktiv indsats fra kommunen og den enkelte behandlers side i forhold til at 

overbevise borgeren om et digitalt alternativs fordele. Og det er ikke alle medarbejdere, der følger sig 

lige godt klædt på til at varetage denne rolle som ambassadør for de digitale træningsmuligheder. 

Omvendt peger flere af de interviewede på, at kommunerne er nødt til at arbejde meget målrettet med 

forventningsafstemning, udslusningsstrategier og lignende, fordi borgerne i sagens natur forbliver i 

kommunen og eventuelle tilbagefald som følge af manglende vedligeholdelsestræning eller lignende i 

sidste ende vil skulle samles op af kommunen. Dette ansporer de mere proaktive kommuner til at 

tænke langsigtet og i helheder og at inddrage borgeren i en aktiv forventningsafstemning omkring 

medansvaret for egen træning. 

2.5.2 Faglige traditioner 

Enkelte af de interviewede peger på at bestræbelserne på at indføre digitale løsninger til 

understøttelse af træning kræver en ny tilgang til arbejdet, som i et vist omfang kan kræve, at man 

anlægger andre perspektiver end den traditionelle sundhedsfaglige tilgang. For at opnå det fulde 

udbytte af anvendelsen af digitale løsninger vil kommunens fysioterapeuter skulle indrette sig med nye 

arbejdsgange, hvor de måske ikke i samme omfang møder borgeren i forbindelse med træningen på 

centeret eller lignende, men hvor de i højere grad fjernmonitorerer og dermed interagerer med og 

rådgiver borgerne med afsæt i data indsamlet fra digitale træningsløsninger.  

Det er en ny måde at arbejde på, og det fører naturligt for mange medarbejdere til at have en fagligt 

funderet, sund skepsis over for eksempelvis præcisionen i de udviklede løsningers sensorer og 

lignende og det er erfaringerne fra flere af de adspurgte kommuner, at en succesrig implementering af 

digitale løsninger til understøttelse af træning beror på, at medarbejderne oplever, at de involveres i 

arbejdet. På tilsvarende vis medvirker arbejdet med at etablere standardiserede arbejdsgange for den 

digitale understøttelse til at synliggøre, at der kan være store forskelle i de etablerede kliniske 

praksisser de enkelte kommuner imellem eksempelvis afhængig af hvilke kommuner, man typisk 

samarbejder med om faglig udvikling og genoptræning. 

2.5.3 Umodne løsninger 

Som demonstreret tidligere i rapporten er markedet for løsninger til digital understøttelse af træning 

præget af mange mindre leverandører med relativt nye og umodne løsninger. Flertallet af de 

interviewede giver udtryk for, at kommunernes tidlige første erfaringer med at implementere digitale 

træningsløsninger har været præget af en oplevelse af at være relativt aktive partnere i 
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produktudviklingen frem for ’blot’ at være almindelige aftagere af et ’grydeklart’ produkt med en 

tilhørende tjenesteydelse.  

Det er således indtrykket blandt flere kommuner i undersøgelsen, at de nok har skullet bruge mere tid 

på at klæde leverandørerne på til at forstå opgaven og foretage de fornødne tilpasninger i løsningerne 

end hvad de indledningsvist regnede med. Den fremadrettede konsekvens har været, at mange 

kommuner i forbindelse med overvejelser omkring anskaffelser vil spørge mere ind til leverandørens 

konkrete referencer fra sammenlignelige kommuner.  

Vurderingen blandt de interviewede er, at det fremadrettet vil være udslaggivende for nogle 

kommuner, at leverandøren kan fremvise referencer fra implementeringer i andre kommuner, mens 

andre kommuner er mere optaget af at sikre de rette rammer og aftalemæssige vilkår for at engagere 

sig i et udviklingssamarbejde. 

Respondenterne giver udtryk for at særligt kategorien af løsninger baseret på app+portal-teknologi 

rummer et væld af små og innovative løsninger, hvor der for flere af løsningernes vedkommende 

endnu ikke har været så meget fokus på at udarbejde sundhedsfaglig dokumentation for effekten af 

løsningerne. Her kan det ifølge enkelte af de interviewede være en fordel, hvis flere leverandører med 

international erfaring bevæger sig ind på markedet, idet leverandører med erfaring fra flere lande efter 

al sandsynlighed har haft et større grundlag af brugere og dermed lettere har kunnet opnå den 

fornødne volumen til at gennemføre egentlige effektstudier. 

Endelig giver flere af de interviewede udtryk for, at det kan være svært for kommunerne at danne sig 

et overblik over de forskellige løsninger på markedet og ikke mindst hvad implementering af de 

enkelte løsninger indebærer for kommunen. Der henvises til, at enkelte kommuner som følge heraf 

har arbejdet aktivt med at udvikle mere systematiske frameworks til evaluering af løsninger, mens 

andre kommuner mere pragmatisk ser på hvad nabokommunen har implementeret og så forhører sig 

hos denne om erfaringerne. Det er imidlertid et fælles kendetegn at dokumentationskravene forud for 

investeringsbeslutninger på området bliver stadigt højere. 

2.6 Tendenser og standarder 

Respondenterne er i forbindelse med undersøgelsen blevet spurgt, om de kan pege på nogle 

specifikke tendenser eller standarder, der kan tænkes at få betydning for den kommunale 

efterspørgsel og formulering af krav til digitale træningsløsninger fremadrettet. 

Tilbagemeldingerne fra respondenterne kan sammenfattes under følgende to hovedpointer: 

 Økonomiske rammebetingelser – de fleste nævner, at det vil være kommunernes økonomiske og 

lovgivningsmæssige rammebetingelser, der er den væsentligste driver for kommunernes 

efterspørgsel på området 

 Orientering mod mere modne løsninger – mange kommuner vil fremover foretrække at købe 

løsninger, der er klar til at blive taget i brug uden forudgående deltagelse i udviklingsforløb 

De enkelte pointer gennemgås nærmere i det nedenstående. 

2.6.1 Økonomiske rammebetingelser 

Det fremhæves, at lovgivning og økonomi som rammebetingelser naturligvis påvirker kommunernes 

adfærd i markedet grundlæggende og der peges i den forbindelse dels på, at tilføjelsen af §83a til 

serviceloven har øget tilgangen til kommunernes træningstilbud i væsentlig grad og dermed tvunget 

dem til at tænke nyt i forhold til tilrettelæggelsen af de geriatriske træningsforløb.   

Som anført i det ovenstående peger flertallet af de interviewede på, at kommunernes økonomiske 

forhold og rammebetingelser for træning vil få endog meget stor betydning for i hvilken grad 

kommunerne vil efterspørge digitale løsninger fremadrettet. Det beskrives generelt som en udfordring, 

at kommunerne har oplevet store stigninger i antallet af genoptræningsplaner i løbet af 2015 uden at 

budgetterne kan øges tilsvarende, og der er derfor en udtalt vilje til at søge at tilrettelægge 

træningsforløbene mere effektivt gennem øget brug af digitale løsninger i de kommende år.  
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Det altafgørende for en øget kommunal efterspørgsel er imidlertid ifølge flertallet af de interviewede, 

om man kan nå en tilstrækkelig høj udnyttelsesgrad på det udstyr og de løsninger, som skal rulles ud 

til borgerne. Hvis kommunerne kan opnå en tilstrækkelig høj udnyttelsesgrad og den kliniske effekt i 

øvrigt er på højde med eksisterende tilbud, er alle de interviewede kommuner meget villige til at 

efterspørge flere løsninger på området.  

Ud over udnyttelsesgraden peger flere af de interviewede på udbredelsen af og kendskabet til 

standardiserede metoder til vurdering af digitale træningsløsningers ’profil’. Der peges på, at enkelte 

kommuner allerede har taget specifikke metoder i brug – der nævnes såvel VTV-modellen som mere 

pragmatiske egenudviklede metoder. 

2.6.2 Orientering mod mere modne løsninger 

I tillæg hertil fremhæves det igen, at kommunernes efterspørgsel er modnet meget gennem de 

seneste år i den forstand, at man i højere grad end tidligere er blevet opmærksom på vigtigheden af at 

sondre mellem, om man indgår i et mere eksplorativt forløb, hvor man i samarbejde med leverandøren 

udvikler specifikke løsninger, eller om man køber en færdigudviklet standardvare. Flere kommuner 

giver således udtryk for, at de vil gå efter at anskaffe løsninger, som er blevet udviklet og er klar til 

direkte anvendelse i kommunen. Det kan eksempelvis betyde, at deres efterspørgsel koncentrerer sig 

om en allerede valgt platform, som man har gode erfaringer med, og som man således vil ønske at 

gøre brug af på nye diagnose-områder eller med ny funktionalitet. Herudover vil man som kommune i 

den bredere afsøgning af markedet være mere optaget af, om leverandørerne har referencer fra 

sammenlignelige kommuner, så man på den måde sikrer sig, at det er en moden løsning, som man 

anskaffer. 

Det er således generelt vurderingen blandt de interviewede, at efterspørgsel efter digitale løsninger til 

understøttelse af træning vil blive større i de kommende år, men den vil være mere fokuseret og 

koncentreret omkring løsninger med dokumenteret sundhedsfaglig effekt, relevante referencer i 

forhold til organisatorisk og teknisk implementering og dokumentation for en høj grad af 

borgertilfredshed. 

Enkelte af de interviewede vurderer, at kommunerne vil koncentrere deres diagnose-specifikke 

genoptræning på løsninger baseret på mobil sensor-teknologi, mens man vil kigge bredt blandt app og 

portal-baserede løsninger til at understøtte lettere foranstaltninger til genoptræning typisk efter 

serviceloven. 

2.6.3 Øget fokus på apps og brug af borgernes eget udstyr 

Samtlige af de interviewede leverandører giver udtryk for, at analysens inddeling af løsninger i 

teknologiarketyper er en meningsfuld måde at strukturere markedet for digitale træningsløsninger på. 

Flere af leverandørerne påpeger endvidere, at deres hidtidige erfaringer med kommunernes 

efterspørgsel har tilskyndet til produktudvikling i en retning, hvor den leverede løsning fleksibelt kan 

sættes sammen og afvikles på borgernes og kommunens eget udstyr som app og portal-løsninger, 

der evt. kan udvides med sensor-teknologi og afledt funktionalitet. 

Betragtningen er, at leverandørerne kan gøre det nemt og billigt at komme i gang og nedbringe 

implementeringskompleksitet og omkostninger for kommuner og borgere ved at levere en løsning, der 

kan afvikles på eksisterende udstyr, men som samtidig rummer potentialet til en mere ambitiøs 

anvendelse, hvis kommunen (eller borgeren) vælger at tilkøbe sensorudstyr. 

Det er således vurderingen, at de eksisterende løsninger på det danske marked over tid vil nærme sig 

hinanden i funktionalitet og teknologi i den forstand, at de løsninger, som i dag er afhængig af 

skræddersyede sensor-løsninger med tiden vil blive tilgængelige i en ’lettere’ app og portal-udgave, 

mens det tilsvarende kan forventes, at nogle af de mere simple løsninger vil blive udvidet med mere 

funktionalitet til fjernmonitorering. 
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Som led i afdækningen af markedet for løsninger til digital understøttelse af træning 
er samtlige danske kommuner via en online-survey blevet bedt om at vurdere, 
hvordan deres efterspørgsel efter digitale træningsløsninger vil udvikle sig frem mod 
2020. Konkret er kommunerne blevet bedt om at vurdere, om deres efterspørgsel vil 
være større, mindre eller uforandret sammenlignet med i dag. 

3.1 Resume 

Undersøgelsen viser, at fire ud af fem kommuner regner med at efterspørge flere løsninger de næste 

fire år og de kommuner, der efterspørger flere løsninger også er dem, der har størst bogførte udgifter 

på træningsområdet. Blandt de kommuner, der forventer at efterspørge flere løsninger, er godt 

halvdelen fortsat åbne over for at indgå i udviklingssamarbejde med leverandørerne i forbindelse med 

anskaffelsen af løsningen.  

3.2 Kommunerne efterspørger flere løsninger 

Undersøgelsen viser, at et flertal af kommunerne regner med at efterspørge flere digitale 

træningsløsninger over de kommende fire år: 

Tabel 6: Kommunernes fremtidige efterspørgsel efter løsninger til digital understøttelse af træning 

Hvordan forventer du, at din kommunes efterspørgsel efter digitale løsninger til at understøtte kroniker-

rehabilitering eller genoptræning vil udvikle sig over de næste fire år? 

Vil efterspørge flere løsninger 

Vil efterspørge det samme antal løsninger 

Vil efterspørge færre løsninger 

Ved ikke  

79 pct. (49 ud af 62 kommuner)  

7 pct. (4 ud af 62 kommuner) 

3 pct. (2 ud af 62 kommuner) 

11 pct. (7 ud af 62 kommuner) 

 

Som led i undersøgelsen er de kommuner, som giver udtryk for at ville efterspørge flere digitale 

træningsløsninger frem mod 2020 endvidere blevet spurgt, om de i forbindelse med nyanskaffelser er 

åbne over for at indgå i udviklingssamarbejde med leverandørerne eller om de alene vil efterspørge 

standardløsninger. Undersøgelsen viser, at et lille flertal af kommuner fortsat er interesseret i at indgå 

i udviklingssamarbejde med leverandørerne: 

Tabel 7: Kommunernes vilje til at indgå i udviklingssamarbejde i forbindelse med anskaffelse 

Fordeling af de kommuner, som forventer at efterspørge flere løsninger ift. om de er villige til at indgå i 

udviklingssamarbejde med leverandøren 

Ja til udviklingssamarbejde 

Nej til udviklingssamarbejde  

56 pct. (28 ud af 49 kommuner) 

44 pct. (21 ud af 49 kommuner) 

3.3 Kendetegn for kommuner, der efterspørger flere løsninger 

Ser man på de bogførte udgifter, som kommunerne afholder på genoptræningsområdet, synes der at 

være en sammenhæng mellem en kommunes udgiftsniveau per indbygger og viljen til at efterspørge 

flere digitale træningsløsninger fremadrettet. I hvert fald er det betegnende, at det gennemsnitlige 

3 MARKEDSUDVIKLINGEN FREM MOD 
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udgiftsniveau per indbygger er højere i de kommuner, som giver udtryk for at ville efterspørge flere 

løsninger end i de øvrige kommuner jfr. nedenstående tabel: 

Tabel 8: Udgiftsniveau til genoptræning per borger fordelt på udviklingen i kommunal efterspørgsel 

Efterspørgsel frem mod 202012 Antal kommuner Bogførte udgifter til  

genoptræning per borger  

i 2014 

Flere løsninger m/udviklingssamarbejde 27 316 kr. 

Flere løsninger u/udviklingssamarbejde 16 298 kr. 

Samme antal løsninger 3 260 kr. 

Færre løsninger 2 182 kr. 

Ved ikke 6 243 kr. 

Frasorteret 8 Ikke beregnet 

 

Ser man på den andel af kommunens borgere, som er 67 år eller derover, synes der ikke at være 

nævneværdige forskelle mellem de kommuner, der efterspørger flere digitale træningsløsninger 

fremadrettet og dem, der ikke gør jfr. nedenstående tabel:  

Tabel 9: Har kommuner, som efterspørger flere løsninger mange ældre medborgere? 

Efterspørgsel frem mod 202013 Gns. andel af kommunens 

borgere, som er 67 år eller 

derover 

Flere løsninger m/udviklingssamarbejde 20 pct. 

Flere løsninger u/udviklingssamarbejde 20 pct. 

Samme antal løsninger 20 pct. 

Færre løsninger 21 pct. 

Ved ikke 18 pct. 

 

Der synes ligeledes ikke at være nogen påviselig korrelation mellem den forventede stigning i andelen 

af ældre i en kommune og kommunens efterspørgsel efter digitale løsninger til digital genoptræning jfr. 

nedenstående tabel: 

Tabel 10: Får kommuner, som efterspørger flere løsninger flere ældre frem mod 2020? 

Efterspørgsel frem mod 202014 Gns. ændring i andelen af borgere 

                                                      

12 Tabellen er udarbejdet på baggrund af 62 kommuners besvarelse af en online survey og krydstabuleret med oplysninger fra 

Danmarks Statistik om kommunernes bogførte udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning i 2014 (REGK53, kontonr 

4.82.001) samt oplysninger om kommunens indbyggertal i 4. kvt. 2014 (FOLK1). 8 kommuner er frasorteret som ’outliers’, da 

deres bogførte udgifter på konto 4.82.001 førte til gennemsnitlige udgifter per indbygger på under 100 kr. 

13 Tabellen er udarbejdet på baggrund af 62 kommuners besvarelse af en online survey og krydstabuleret med oplysninger fra 

Danmarks Statistik om kommunens indbyggertal og aldersfordeling i 4. kvt. 2015 (FOLK1); Pga. afrunding summerer tabellen 

ikke til 100 pct. 

14 Tabellen er udarbejdet på baggrund af 62 kommuners besvarelse af en online survey og krydstabuleret med oplysninger fra 

Danmarks Statistik om kommunens indbyggertal og aldersfordeling i 4. kvt. 2015 (FOLK1) samt Danmarks Statistiks prognose 

for befolkningssammensætningen i 4. kvt. 2020 (FRKM115). 
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på 67 år eller derover i kommunen 

i perioden fra 2015 – 2020 

(i procentpoint) 

Flere løsninger m/udviklingssamarbejde 3,4 

Flere løsninger u/udviklingssamarbejde 3,6 

Samme antal løsninger 3,2 

Færre løsninger 3,8 

Ved ikke 3,8 

 

Ser man på antallet af løsninger, som de enkelte kommuner har i drift i dag ser der heller ikke ud til at 

være nogen nævneværdig sammenhæng til kommunens fremadrettede efterspørgsel efter løsninger, 

hvilket fremgår af nedenstående tabel: 

Tabel 11: Har kommuner som efterspørger flere løsninger mange eller få i forvejen? 

Efterspørgsel frem mod 2020  Gns. antal løsninger til digital 

understøttelse af træning i drift 

i kommunen  

Flere løsninger m/udviklingssamarbejde 1,6 

Flere løsninger u/udviklingssamarbejde 1,6 

Samme antal løsninger 2,0 

Færre løsninger 1,5 

Ved ikke 1,0 

 

Endelig er det blevet undersøgt, om det spiller en rolle for kommunens fremadrettede efterspørgsel 

efter løsninger, at kommunen allerede bruger en eller flere løsninger til helt eller delvist at erstatte 

holdtræning baseret på fremmøde. 

 

Tabel 12: Er kommuner som efterspørger flere løsninger ivrige til at substituere fremmødetræning? 

Efterspørgsel frem mod 2020  Digitale løsninger substituerer  

helt eller delvist frem- 

mødetræning  

Flere løsninger m/udviklingssamarbejde 25 pct. 

Flere løsninger u/udviklingssamarbejde 29 pct. 

Samme antal løsninger 50 pct. 

Færre løsninger 0 pct. 

Ved ikke 0 pct. 

 

Som det fremgår af tabellen, er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem, om kommunen 

anvender digitale træningsløsninger til substitution af fremmødetræning og kommunens efterspørgsel 

efter digitale løsninger frem mod 2020. 
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I denne del præsenteres detaljerede stamoplysninger for de leverandører, der er 
identificeret som havende en betydelig tilstedeværelse på det danske marked for 
løsninger til digital understøttelse af træning i kommunalt regi. 

4.1 App- og portalteknologi 

I det nedenstående beskrives følgende leverandører med løsninger inden for kategorien ”app- og 

portalbaseret teknologi”: 

 Digifys DK A/S 

 AidCube ApS 

 Dansk center for strategisk forskning i type 2-diabetes 

 Cognisoft ApS 

 MobileFitness A/S 

 LivaLife ApS 

 ExorLive AS 

 HAPPYneuron SAS – Groupe SBT  

Tabel 13: Digifys DK A/S 

Digifys DK A/S 

Løsninger DigiRehab 

Relevante diagnoser Alment svækkede ældre 

Tilstedeværelse i lande Danmark 

Antal ansatte 115 

Etableringsår 2014 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår 372.924 DKK (10/2014-06/2015) 

Evt. dansk forhandler - 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger Ikke oplyst 

Eksempler på kommunale kunder Aalborg Kommune 

Hjørring Kommune 

Frederikshavn Kommune 

Gribskov Kommune 

Rudersdal Kommune 

Kommunal anvendelse fordelt på: 

I drift 

Pilot 

 

2 pct. 

2 pct. 

                                                      

15 Det fremgår af årsregnskabet, at der i 2014 ingen ansatte har været i selskabet, som dog har en administrerende direktør, der 

tælles med i antallet af ansatte. 

4 STAMOPLYSNINGER FOR 
LEVERANDØRER 
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Har været i brug men anvendes ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

0 pct. 

88 pct. 

9 pct. 

Tabel 14: Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes 

Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes 

Løsninger InterWalk 

Relevante diagnoser Diabetes 

Tilstedeværelse i lande Danmark 

Antal ansatte - 

Etableringsår - 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår - 

Evt. dansk forhandler - 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger - 

Eksempler på kommunale kunder - 

Kommunal anvendelse fordelt på: 

I drift 

Pilot 

Har været i brug men anvendes ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

 

11 pct. 

2 pct. 

0 pct. 

79 pct. 

9 pct. 

Det er værd at bemærke, at InterWalk ikke udbydes af en virksomhed på traditionelle markedsvilkår. 

Løsningen er derimod en del af et forskningsprogram, der udføres i regi af Dansk Center for Strategisk 

Forskning i Type 2 Diabetes. Der ligger således ikke kommercielle ambitioner bag tilbuddet og man 

har i regi af forskningsprojektet ikke prioriteret ressourcer til at give de enkelte kommuner adgang til 

de data, som borgeren genererer i forbindelse med brug af løsningen. 

Tabel 15: Cognisoft ApS 

Cognisoft ApS 

Løsninger Afasi-assistent 

 

Relevante diagnoser Apopleksi 

Tilstedeværelse i lande Danmark 

Sverige 

Norge 

Finland 

Antal ansatte 1 

Etableringsår 1990 som enkeltmandsvirksomhed 

2010 som anpartsselskab 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår -4.494.000 DKK (2014) 

Evt. dansk forhandler - 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger - 
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Eksempler på kommunale kunder16 Odder Kommune 

Fanø Kommune 

Tabel 16: AidCube ApS 

AidCube ApS 

Løsninger HomeRehab 

Relevante diagnoser KOL 

Tilstedeværelse i lande Danmark 

Antal ansatte 2 

Etableringsår 2013 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår 585.717 DKK (2014) 

Evt. dansk forhandler - 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger 13 

Eksempler på kommunale kunder Skive Kommune 

Høje-Taastrup Kommune 

Gladsaxe Kommune 

Københavns Kommune 

Frederiksberg Kommune 

Aarhus Kommune 

Frederikssund Kommune 

Ishøj Kommune 

Randers Kommune 

Silkeborg Kommune 

Thisted Kommune 

Ærø Kommune 

Kommunal anvendelse fordelt på: 

I drift 

Pilot 

Har været i brug men anvendes ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

 

7 pct. 

7 pct. 

2 pct. 

79 pct. 

5 pct. 

Tabel 17: Mobile Fitness A/S 

Mobile Fitness A/S 

Løsninger Genoptræn.dk 

Relevante diagnoser Skulder- og knæpatienter 

Tilstedeværelse i lande Danmark 

Antal ansatte 4 

Etableringsår 2005 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår 2.276.746 DKK (2014) 

Evt. dansk forhandler - 

                                                      

16 Løsningen er ikke indgået i survey til kommunerne, men enkelte kommuner har anført, at de anvender denne løsning. 
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Antal kommunale kunder efter egne oplysninger 4 

Eksempler på kommunale kunder Odense Kommune 

Middelfart Kommune 

Haderslev Kommune 

Sønderborg Kommune 

Kommunal anvendelse fordelt på: 

I drift 

Pilot 

Har været i brug men anvendes ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

 

7 pct. 

0 pct. 

11 pct. 

78 pct. 

11 pct. 

Tabel 18: Liva Life ApS 

Liva Life ApS 

Løsninger Liva 

Relevante diagnoser Diabetes, KOL, hjerte-kar og overvægt 

Tilstedeværelse i lande Danmark 

Antal ansatte 4 

Etableringsår 2008 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår -1.477.060 DKK (2014) 

Evt. dansk forhandler - 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger Ikke oplyst 

Eksempler på kommunale kunder Vejle Kommune 

Fredericia Kommune 

Nyborg Kommune 

Sønderborg Kommune 

Nordfyns Kommune 

Aabenraa Kommune 

Kommunal anvendelse fordelt på:  

I drift 

Pilot 

Har været i brug men anvendes ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

 

0 pct. 

6 pct. 

0 pct. 

94 pct.17 

0 pct.  

Tabel 19: ExorLive AS (Norge) 

ExorLive AS (Norge) 

Løsninger ExorLive 

ExorLive Personal 

Relevante diagnoser Bred vifte af træningsbehov 

Tilstedeværelse i lande Norge, Danmark, Sverige 

                                                      

17 Løsningen er ikke indgået i survey til kommunerne, da den først er blevet identificeret i forbindelse med gennemførelsen af 

denne. Tallene for den kommunale anvendelse er derfor baseret på desk research. 
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Antal ansatte 14 

Etableringsår 2003 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår 11.709.000 NOK (2014) 

Evt. dansk forhandler ExorLive Danmark 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger 81 

Eksempler på kommunale kunder Mange 

Kommunal anvendelse fordelt på: 

I drift 

Pilot 

Har været i brug men ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

 

80 pct. 

0 pct. 

5 pct. 

15 pct. 

0 pct. 

Tabel 20: HAPPYneuron SAS – Groupe SBT (Frankrig) 

HAPPYneuron SAS – Groupe SBT (Frankrig) 

Løsninger HAPPYneuron Pro 

MyHAPPYneuron 

Relevante diagnoser Apopleksi 

Tilstedeværelse i lande Frankrig 

USA 

Tyskland 

Rusland 

Spanien 

Irland 

Danmark 

Antal ansatte 13 

Etableringsår 2012 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår 1.140.180 EUR (2014) 

Evt. dansk forhandler Professionel Hjernetræning I/S 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger 4 

Eksempler på kommunale kunder Billund Kommune 

Thisted Kommune 

Herning Kommune 

Aabenraa Kommune 

Kommunal anvendelse fordelt på: 

I drift 

Pilot 

Har været i brug men ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

 

40 pct. 

0 pct. 

3 pct. 

51 pct. 

7 pct. 
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4.2 Fast sensorbaseret teknologi 

I det nedenstående beskrives følgende leverandører med løsninger inden for kategorien ”fast, 

sensorbaseret teknologi”: 

 Welfare Denmark ApS 

 Mitii Development A/S 

 DigiCorpus ApS 

 

Tabel 21: Welfare Denmark ApS 

Welfare Denmark ApS 

Løsninger Virtuel Genoptræning 

Relevante diagnoser Knæ- og hoftepatienter 

KOL 

Alment svækkede ældre m.fl. 

Tilstedeværelse i lande Danmark, Norge, Sverige, Østrig 

Antal ansatte 1 

Etableringsår 2012 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår 505.866 DKK (2014) 

Evt. dansk forhandler - 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger 30 

Eksempler på kommunale kunder Esbjerg Kommune 

Københavns Kommune 

Aarhus Kommune 

Odense Kommune 

Aalborg Kommune 

Kommunal anvendelse fordelt på: 

I drift 

Pilot 

Har været i brug men ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

 

14 pct. 

3 pct. 

15 pct. 

63 pct. 

5 pct. 

Tabel 22: Mitii Development A/S 

Mitii Development A/S 

Løsninger Mitii 

Relevante diagnoser Apopleksi og cerebral parese  

Tilstedeværelse i lande Danmark 

Antal ansatte 3 

Etableringsår 2009 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår 401.243 DKK (2014) 

Evt. dansk forhandler - 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger Ikke oplyst 
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Eksempler på kommunale kunder Helsingør Kommune 

Hillerød Kommune (børn) 

Holbæk Kommune (børn) 

Kommunal anvendelse fordelt på: 

I drift 

Pilot 

Har været i brug men ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

 

0 pct. 

7 pct. 

7 pct. 

82 pct. 

4 pct. 

Tabel 23: DigiCorpus ApS 

DigiCorpus ApS 

Løsninger DigiCorpus 

Relevante diagnoser Knæ- og hoftealloplastik 

Meniskartroskopi 

Kroniske lidelser herunder parkinsonisme og KOL 

Hverdagsrehabilitering samt alment svækkede ældre 

Tilstedeværelse i lande Danmark 

Antal ansatte 3 

Etableringsår 2012 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår 141.318 DKK (2014) 

Evt. dansk forhandler - 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger - 

Eksempler på kommunale kunder Københavns Kommune 

Lejre Kommune 

Kommunal anvendelse fordelt på: 

I drift 

Pilot 

Har været i brug men ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

 

2 pct. 

0 pct. 

4 pct. 

84 pct. 

11 pct. 

 

 

4.3 Mobil sensorbaseret teknologi 

I det nedenstående beskrives følgende leverandører med løsninger inden for kategorien ”mobil, 

sensorbaseret teknologi”: 

 iCURA ApS 

 

Tabel 24: iCURA ApS 

iCURA ApS 

Løsninger iCura Trainer 

iCura Activity 
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iCura u-cam 

Relevante diagnoser Knæ- og hoftealloplastik 

Tilstedeværelse i lande Danmark 

Antal ansatte 8 

Etableringsår 2013 

Omsætning i seneste offentliggjorte regnskabsår 210.554 DKK (2014) 

Evt. dansk forhandler - 

Antal kommunale kunder efter egne oplysninger 6 

Eksempler på kommunale kunder Gentofte Kommune 

Aarhus Kommune 

Rudersdal Kommune 

Gladsaxe Kommune 

Roskilde Kommune 

Københavns Kommune 

Kommunal anvendelse fordelt på: 

I drift 

Pilot 

Har været i brug men ikke længere 

Har aldrig været anvendt 

Ved ikke / Ubesvaret 

 

4 pct. 

4 pct. 

2 pct. 

86 pct. 

5 pct. 
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PA Consulting Group vurderer, at der ved national udbredelse af digitalt understøttet 
genoptræning til borgere, der har fået foretaget knæ- eller hoftealloplastik er et 
samlet nettopotentiale på 24 mio. kr. over en periode på fem år. Det årlige 
nettopotentiale ved fuld indfasning af business casen er 11 mio. kr. på landsplan. 
Den opstillede business case omfatter effektevalueringens spor 1 og baserer sig på 
en række positive kliniske erfaringer fra et RCT-studie gennemført i samarbejde med 
de fire kommuner – Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal1. Der 
vurderes ikke at være afgørende teknologiske eller organisatoriske barrierer for at 
igangsætte en national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning til de to 
ovennævnte målgrupper.  

Opdrag og sigte 

Regeringen og KL har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 2013-2020 igangsat et 

initiativ vedrørende digitalt understøttet genoptræning – strategiens initiativ 3.2.  

Der er i perioden 2013-2014 gennemført en foranalyse af eksisterende kommunale erfaringer med 

digitalt understøttet genoptræning, som blandt andet viste et behov for yderligere dokumentation af 

anvendelsen af digitalt understøttet genoptræning, herunder mere systematisk dokumentation af 

effekterne. 

Formålet med effektevalueringen af digitalt understøttet genoptræning er at tilvejebringe det 

nødvendige beslutningsgrundlag for, at der ved ØA17 kan indgås aftale om eventuel national 

udbredelse af digitalt understøttet genoptræning frem mod 2020, hvor dette er relevant, og at der med 

ØA17 opstilles konkrete mål for udbredelse. 

PA Consulting Group har udarbejdet effektevalueringen, som har været forankret i en Styregruppe for 

digitalt understøttet genoptræning, der har haft det faglige ansvar for projektet. Styregruppen har 

bestået af KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen (formand). Desuden 

afrapporteres effektevalueringens resultater til Styregruppen for strategi for digital velfærd.  

Effektevalueringen har været tilrettelagt i tre parallelle spor: 

 Spor 1, der har haft fokus på borgere med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik), der 

modtager kommunal genoptræning efter Sundhedslovens §140. 

 Spor 2, der har haft fokus på øvrige egnede målgrupper, der modtager genoptræning eller 

vedligeholdende træning efter Sundhedslovens §119, Sundhedslovens §140 samt Servicelovens 

§86.1, §86.2 og §83a. 

En række understøttende analyser, herunder afdækning af tekniske aspekter, markedsanalyse og 

kortlægning af erfaringer og anbefalinger vedrørende implementering. 

                                                      

1 De fire kommuner har sammen taget initiativ til projektet Mobil Interaktiv Genoptræning (MIG), hvor kommunerne i samarbejde 

med virksomheden ICURA (oprindeligt Yoke) i perioden fra 2012 til 2015 har udviklet og afprøvet en digital træningsløsning til 

borgere med nyt knæ eller ny hofte. MIG-projektet omfatter tillige et RCT-studie (Randomized Controlled Study), der er 

gennemført i samarbejde med Gentofte og Herlev Hospitaler samt Syddansk Universitet.   

HOVEDKONKLUSIONER 
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Analysens konklusioner og hovedresultater 

Analysens hovedkonklusioner er: 

1. Effektevalueringen fokuserer på en lille del af den samlede kommunale træningsindsats 

2. Der er gode kliniske erfaringer med digitalt understøttet genoptræning til borgere med kunstige 

hofter og knæ 

3. Den opstillede business case er positiv med 24 mio. kr. over 5 år 

4. Høj tilfredshed og få udfordringer for de deltagende borgere  

5. Digitalt understøttet genoptræning ændrer roller og organisering. 

 

1. Effektevalueringen fokuserer på en lille del af den samlede kommunale træningsindsats 

Effektevalueringen viser, at der er forskelligartede behov, evner og motivationsfaktorer blandt 

borgerne, og at det kræver forskellige indsatser at imødekomme disse. Digitalt understøttet træning 

som beskrevet i nærværende effektevaluering er ikke et tilbud, der vil passe til alle borgere, som 

tilbydes træning i kommunalt regi. Evalueringen viser dog samtidig, at digitalt understøttet træning 

med stor sandsynlighed kan være et relevant tilbud i langt flere træningsforløb end de, der er 

medtaget i nærværende effektevaluering. 

Effektevalueringens spor 1 omfatter alene et udsnit af borgere med nyt knæ eller ny hofte, der 

vurderes at være egnede til at modtage digitalt understøttet genoptræning efter sundhedslovens §140. 

Dette udsnit udgør 3-4 pct. af det samlede antal årlige træningsforløb i kommunerne. 

Tilsvarende omfatter effektevalueringens spor 2 et udsnit af borgere med apopleksi, diabetes, hjerte-

/karsygdomme og KOL samt alment svækkede ældre, der vurderes at være egnede til at modtage 

digitalt understøttet træning efter sundhedslovens §119 eller §140 samt efter servicelovens §86.1 og 

86.2. Dette udsnit udgør 7-8 pct. af det samlede antal årlige træningsforløb i kommunerne. 

Effektevalueringen og de opstillede business cases for spor 1 og 2 omfatter således samlet set 10-12 

pct. af de træningsforløb, der hvert år gennemføres i kommunalt regi. Ud fra en betragtning om at 

sikre tilstrækkelig volumen i en fremadrettet implementering er det nødvendigt at se 

effektevalueringens to spor i sammenhæng. 

Samtidig indikerer effektevalueringen, at digitalt understøttet træning kan finde anvendelse i flere 

træningsforløb – både inden for de undersøgte målgrupper og i relation til borgere med andre 

træningsbehov – i takt med at kommunerne opnår yderligere erfaringer på området. En skærpet 

forståelse af hvilke borgere, der er egnede til digitalt understøttet træning, vil være et centralt element i 

denne erfaringsdannelse (dette er uddybende beskrevet i afrapporteringen for effektevalueringens 

spor 2). 

2. Der er gode kliniske erfaringer med digitalt understøttet genoptræning til borgere med 

kunstige hofter og knæ 

Analysen sammenfatter resultaterne vedrørende den kliniske effekt af digitalt understøttet 

genoptræning til borgere, der er udskrevet til kommunal genoptræning med nyt knæ eller ny hofte 

(knæ- og hoftealloplastik) efter Sundhedslovens §140. I alt omfatter MIG-projektet 40 pct. af den 

samlede målgruppe med nyt knæ eller ny hofte, der er tilbudt genoptræning i en af de fire deltagende 

kommuner i inklusionsperioden. 

Resultaterne viser, at træningseffekten for både borgere med nyt knæ og borgere med ny hofte er den 

samme på tværs af interventions- og kontrolgruppe. På tværs af samme grupper er der observeret 

mindre forskelle i resultaterne, disse forskelle er dog ikke statistisk signifikante og ligger inden for det 

tilladte interval, der på baggrund af studiets population er fastsat som mål for samme træningseffekt. 
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3. Den opstillede business case er positiv med 24 mio. kr. over 5 år 

Den opstillede business case for national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning til de to 

behandlingsområder er samlet set positiv med et akkumuleret nettopotentiale over business casens 

femårige løbetid på 24 mio. kr. på landsplan. Det årlige nettopotentiale ved fuld indfasning af business 

casen er 11 mio. kr. på landsplan. 

Business casens nettopotentiale kan som følge af usikkerhed vise sig både større og mindre end det 

estimerede, hvilket er udtrykt ved en worst case og en best case. På landsplan er worst case 20 mio. 

kr. og best case 27 mio. kr. for business casens samlede femårige nettopotentiale. 

Business casens akkumulererede bruttopotentiale over fem år er på 78 mio. kr. og består af to 

hovedkomponenter – sparede udgifter til sundhedsfagligt personale som følge af en omlægning af 

træningsforløbene med en større andel af digitalt understøttet egentræning samt sparede 

omkostninger til betalt transport af borgere til og fra træning. 

De samlede omkostninger over fem år er på 54 mio. kr. og omfatter dels 

implementeringsomkostninger, herunder projektledelse og initial opstart og opsætning af teknisk 

udstyr i kommunerne samt frikøb af medarbejdere i forbindelse med oplæring, dels løbende 

driftsomkostninger i relation til såvel teknisk udstyr som medarbejdernes tidsforbrug i forbindelse med 

digitalt understøttet genoptræning. 

Figur 1: Business casens hovedeffekter (mio. kr.) 

 

Der er foretaget to perspektiverende beregninger i relation til den opstillede business case. Den ene 

perspektivering omhandler en forventet mulighed om at kunne foretage yderligere substitution af 

holdtræning med digitalt understøttet egentræning. Over fem år vil det give en yderligere besparelse 

på 30 mio. kr. i forhold til den foreliggende business case. Den anden perspektivering omhandler 

muligheden for at tilbyde særligt egnede borgere en billigere genoptræningsløsning. Over fem år vil 

giver det en yderligere besparelse på godt 5 mio. kr. i forhold til den foreliggende business case. 

4. Høj tilfredshed og få udfordringer for de deltagende borgere 

De væsentligste pointer i borgerperspektivet er: 

 Der er høj tilfredshed med de digitalt understøttede træningsforløb. Der er i de deltagende 

kommuner et generelt højt niveauer af tilfredshed. Andelen, der fandt antallet af holdtræninger 

passende, er dog lidt højere blandt de borgere, der modtog digitalt understøttet træning, end blandt 

de borgere, der modtog det traditionelle træningsforløb. Denne pointe skal ses i lyset af, at det 

digitalt understøttede træningsforløb bestod af halvt så mange fremmøder. Dette kan betragtes 

som en indikation på, at borgerne igennem teknologien får tilstrækkelig støtte og vejledning til at 

træne selvstændigt, når den digitalt understøttede træning kombineres med et givent antal 

holdbaserede træningssessioner på træningscentret. De færreste borgere har dog givet udtryk for 
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et ønske om fuldstændigt at fravælge holdtræninger og muligheden for dialog med det 

sundhedsfaglige personale gennem forløbet.  

 Der er mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af træningen. Et stort antal borgere har 

givet udtryk for, at det digitalt understøttede genoptræningsforløb skaber større fleksibilitet, således 

at genoptræningen nemmere kan passes ind i deres hverdag. Eksempelvis er muligheden for at 

kunne træne i vante omgivelser, alene, eller at træne uden for almindelige arbejdstider blevet 

fremhævet af borgerne. Disse forhold har også medført at kørsel til og fra træningscentret har 

været reduceret.  

 Der har været mindre teknologiske udfordringer, eksempler på forkert og overtræning. Der 

har været teknologiske udfordringer for nogen borgere, heriblandt problemer med den indledende 

kalibrering af sensorer, som borgerne skal udføre før hver træningssession for, at udførslen af 

øvelserne registreres korrekt. For enkelte borgere har der været udfordringer med fejl på sensorer, 

eller de har grundet manglende kendskab til vigtigheden af kalibreringen sprunget dette trin over. I 

tillæg hertil har nogle borgere oplevet, at systemet har været for striks, hvorigennem det ikke har 

været muligt at registrere træningsøvelserne korrekt. Omvendt har andre oplevet, at en øvelse 

kunne gøres forkert, uden systemet har registreret dette eller korrigeret dem. 

5. Digitalt understøttet genoptræning ændrer roller og organisering 

De væsentligste pointer i relation til medarbejderperspektivet er: 

 Digitalt understøttet træning giver borgeren større medansvar for egen træning. Det er den 

gængse oplevelse blandt det sundhedsfaglige personale, der har deltaget i projektet, at de sidder 

med ansvaret for træningen i traditionelle genoptræningsforløb. I de digitalt understøttede 

genoptræningsforløb er der observeret et skift i rollefordelingen, således at ansvaret i højere grad 

ligger hos borgeren selv. Dermed styrkes borgernes ejerskabsfølelse, hvilket kan medvirke til øget 

compliance og selvtræning.  

 Digitale træningsløsninger styrker vejledning af borger. Det sundhedsfaglige personale 

oplevede, at den digitale træningsløsning understøttede personalets indsigt i borgerens 

egentræning hjemme. Dermed blev det lettere at støtte borgerens genoptræning, og skabe øget 

sammenhæng mellem holdtræning og egentræning i hjemmet. Denne styrkede sammenhæng 

giver gode forudsætninger for en klar, effektiv og konstruktiv dialog mellem sundhedsfagligt 

personale og borger om særligt svære øvelser. 

 Træningsforløb med færre fremmøder forventes muligt. På baggrund af erfaringerne fra det 

gennemførte projekt forventer det sundhedsfaglige personale, der har deltaget i projektet, at der i 

takt med den teknologiske udvikling, opnåelse af flere erfaringer hos personalet og borgernes 

varierende behov vil kunne afvikles træningsforløb med færre træninger med fysisk fremmøde end 

i det afprøvede forløb. For de deltagende kommuner gør det sig gældende, at der ved 

implementering forventes, at borgerne vil blive tilbudt forløb med maksimalt fem fremmøder i et 

forløb på 6-7 uger, og at dette antal formodentlig vil kunne sættes yderlige ned i forløb til borgere 

med mindre behov. 
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Regeringen og KL har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 
2013-2020 igangsat et initiativ vedrørende digitalt understøttet genoptræning (initiativ 
3.2). Som følge af initiativet er der udarbejdet en effektevaluering, der belyser de 
kliniske, økonomiske, organisatoriske og borgerrettede effekter ved en systematisk 
anvendelse af digitalt understøttet genoptræning i relation til udvalgte målgrupper. 
Nærværende rapport omfatter spor 1 i effektevalueringen, det vil sige resultaterne for 
to udvalgte målgrupper – borgere med nyt knæ og borgere med ny hofte (knæ- og 
hoftealloplastik). Den samlede effektevaluering er gennemført af PA Consulting 
Group i perioden oktober 2015 til marts 2016. 

1.1 Opdrag og baggrund 

Regeringen og KL har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 2013-2020 igangsat et 

initiativ vedrørende digitalt understøttet genoptræning – strategiens initiativ 3.2.  

Der er i perioden 2013-2014 gennemført en foranalyse af eksisterende kommunale erfaringer med 

digitalt understøttet genoptræning, som blandt andet viste et behov for yderligere dokumentation af 

anvendelsen af digitalt understøttet genoptræning, herunder mere systematisk dokumentation af 

effekterne. 

Formålet med effektevalueringen af digitalt understøttet genoptræning er at tilvejebringe det 

nødvendige beslutningsgrundlag for, at der ved ØA17 kan indgås aftale om eventuel national 

udbredelse af digitalt understøttet genoptræning frem mod 2020, hvor dette er relevant, og at der med 

ØA17 opstilles konkrete mål for udbredelse. 

PA Consulting Group har udarbejdet effektevalueringen, som har været forankret i en Styregruppe for 

digitalt understøttet genoptræning, der har haft det faglige ansvar for projektet. Styregruppen har 

bestået af KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen (formand). Desuden 

afrapporteres effektevalueringens resultater til Styregruppen for strategi for digital velfærd.  

Effektevalueringen har været tilrettelagt i tre parallelle spor: 

 Spor 1, der har haft fokus på borgere med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik), der 

modtager kommunal genoptræning efter Sundhedslovens §140. 

 Spor 2, der har haft fokus på øvrige egnede målgrupper, der modtager genoptræning eller 

vedligeholdende træning efter Sundhedslovens §119 og §140 samt Servicelovens §86.1, §86.2 og 

§83a. 

 En række understøttende analyser, herunder afdækning af tekniske aspekter, markedsanalyse og 

kortlægning af erfaringer og anbefalinger vedrørende implementering. 

1.2 Rapportens struktur 

Nærværende rapport præsenterer de væsentligste resultater og konklusioner fra effektevalueringens 

spor 1, der har haft fokus på digitalt understøttet genoptræning til borgere med nyt knæ eller ny hofte. 

Den resterende del af denne rapport består af følgende kapitler: 

 Kapitel 2: Målgruppe og træning  

 Kapitel 3: Klinisk effekt 

1 INDLEDNING 
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 Kapitel 4: Borgerperspektiv 

 Kapitel 5: Medarbejderperspektiv 

 Kapitel 6: Business case 

 

Effektevalueringens øvrige resultater er afrapporteret i en række særskilte rapporter: 

 Spor 2: Øvrige målgrupper 

 Afdækning af tekniske aspekter 

 Markedsanalyse 

Dertil kommer en række understøttende bilag, der beskriver evalueringsdesign, anvendte metoder, 

beregningsforudsætninger, datagrundlag m.m. 
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Dette kapitel giver en introduktion til målgruppen borgere med nyt knæ eller ny hofte 
(knæ- og hoftealloplastik), herunder en vurdering af deres egnethed til at modtage 
digitalt understøttet genoptræning. Derudover beskriver kapitlet sammensætning og 
indhold i et digitalt understøttet genoptræningsforløb som i det genoptræningsforløb, 
borgere normalt tilbydes i kommunen. Endelig gives en kort introduktion til den 
anvendte digitale træningsløsning. 

2.1 Målgruppe 

Nærværende rapport er en afrapportering af erfaringer og resultater i effektevalueringens spor 1, som 

har fokus på borgere med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik), der modtager kommunal 

genoptræning efter Sundhedslovens §140. 

Det er i forbindelse med udarbejdelsen af denne effektevaluering estimeret, at der i 2017 vil være 

6.400 borgere med nyt knæ og 7.300 borgere med ny hofte, som på landsplan skal have kommunal 

genoptræning efter Sundhedslovens §1402. 

Af denne gruppe er det ikke alle borgere, som vil være egnede til digitalt understøttet genoptræning. I 

MIG-projektet3 var inklusionskriterierne således, at borger skulle kunne tale og forstå dansk, være 

selvhjulpen med forflytninger og have selvstændig gangfunktion (evt. med hjælpemiddel). Endvidere 

blev borgere med visse typer af kognitive eller psykiske problemer, visse typer af komorbiditet samt 

konkurrerende lidelser ekskluderet. På den baggrund viser erfaringerne fra MIG-projektet, at der 

generelt set er en betydelig andel af de borgere, der skal have genoptræning som følge af nyt knæ 

eller ny hofte, som er egnede til digitalt understøttet genoptræning. Erfaringerne viser endvidere, at 

der er forskel på andelen af egnede hos henholdsvis borgere med nyt knæ og borgere med ny hofte.  

Konkret er der således i det videre analysearbejde taget udgangspunkt i MIG-projektets vurdering af, 

at 55 pct. af borgerne med nyt knæ og 65 pct. af borgerne med ny hofte som udgangspunkt er egnede 

til digitalt understøttet genoptræning, og at denne andel må forventes at stige over en kortere årrække. 

Som perspektivering kan det nævnes, at andelen af borgere med nyt knæ eller ny hofte, der i 

nærværende effektevaluering forventes tilbudt et digitalt understøttet genoptræningsforløb i 2017, 

udgør 5-6 pct. af alle årlige genoptræningsforløb i kommunerne efter sundhedslovens §140 og mindre 

end 4 pct. af det samlede antal årlige træningsforløb i kommunerne (se kapitel 2 i effektevalueringens 

spor 2 for en uddybende beskrivelse af borgeres egnethed og målgruppernes størrelse). 

                                                      

2 Estimatet er udarbejdet på baggrund af årsrapporterne fra hhv. Dansk knæalloplastik register og Dansk hoftealloplastik 

register samt KORA's rapport "Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner" (2016). Se bilag A for en uddybende beskrivelse. 

3 Mobil Interaktiv Genoptræning (MIG-projektet) er et projekt med deltagelse af kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-

Taarbæk og Rudersdal og virksomheden ICURA (oprindeligt Yoke), der i perioden fra 2012 til 2015 har udviklet og afprøvet en 

digital træningsløsning til borgere med nyt knæ eller ny hofte. MIG-projektet omfatter tillige et RCT-studie (Randomized 

Controlled Study), der er gennemført i samarbejde med Gentofte og Herlev Hospitaler samt Syddansk Universitet.   

2 MÅLGRUPPE, DIGITAL LØSNING OG 
TRÆNINGSFORLØB 
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2.2 Digital træningsløsning 

I MIG-projektet er den anvendte digitale træningsløsning en ICURA-trainer, som er en mobil 

sensorbaseret træningsløsning (se rapport vedrørende tekniske aspekter for en uddybende 

beskrivelse af ICURA-trainer og teknologiske arketyper). 

Den digitale træningsløsning består af en smartphone med præinstalleret program, samt 5 tilknyttede 

sensorer, der under træningen monteres på kroppen, så de udførte øvelser registreres efter et par 

kalibreringsøvelser. På smartphonen kan borgeren følge med i sit træningsprogram, se hvilke 

konkrete øvelser, der skal udføres og via en instruktionsvideo se hvordan de skal udføres. 

Programmet giver endvidere visuel og verbal feedback på udførte øvelser i forhold til kvaliteten i 

udførelsen og registrerer antallet af øvelser, der er udført med tilfredsstillende kvalitet. 

Den digitale træningsløsning udleveres som et samlet kit i en tilhørende transportkuffert. 

Det sundhedsfaglige personale i kommunen har adgang til et web-baseret administrationsmodul - 

ICURA-web, hvor borgerens træningsforløb oprettes, og hvor der undervejs i træningsforløbet kan 

følges op på træningsintensitet og kvalitet i de udførte øvelser og på den baggrund justere forløbet på 

baggrund af de indsamlede data fra borgerens træningssessioner. 

2.3 Forløbssammensætning 

MIG-projektets RCT-studie tester effekten af digitalt understøttet genoptræning ved at sammenligne 

den træningsmæssige effekt af to forskellige forløbssammensætninger: 

 As-is forløbsdesign. Et genoptræningsforløb baseret på holdtræning, som borgere med nyt knæ 

eller ny hofte normalt tilbydes i kommunen. 

 To-be forløbsdesign. Et tilpasset genoptræningsforløb baseret på en højere grad af digitalt 

understøttet egentræning hjemme. 

Såvel as-is forløb som to-be forløb er designet af det sundhedsfaglige personale i de fire kommuner 

forud for igangsættelsen af RCT-studiet. 

As-is forløbet er en tilpasset version af de holdbaserede standardforløb, de fire kommuner i forvejen 

tilbyder borgere med nyt knæ eller ny hofte. Der er foretaget den justering, at variationer i 

forløbssammensætningen kommunerne imellem er fjernet således, at de fire kommuner i 

forsøgsperioden har givet samme tilbud til de borgere i RCT-studiet, der ikke fik digitalt understøttet 

genoptræning. Dette forløb har bestået af et individuelt opstartsmøde af en times varighed, hvor 

borgers træningsmæssige behov afklares. Derefter seks uger med to ugentlige træningsgange med 

superviseret træning af en times varighed på hold. 

To-be forløbet er designet med afsæt i as-is forløbet og de foreløbige erfaringer med den digitale 

træningsløsning, de deltagende kommuner havde forud for RCT-studiet. På den baggrund er forløbet 

fastlagt således, at der i stedet for to ugentlige holdtræninger, som det er tilfældet i as-is forløbet, kun 

afholdes én ugentlig holdtræning af en times varighed suppleret med digitalt understøttet egen-

træning. Varigheden af det samlede træningsforløb er seks uger som i as-is forløbet. Tilsvarende er 

opstartsmødet suppleret med en særlig introduktion til den digitale træningsløsning. 

Tabel 1: Overblik over holdtræningsforløb for borgere med nyt knæ eller ny hofte  

Parametre AS-IS TO-BE 

Forløbstype: Substitution ved en ud af to ugentlige holdtræningssessioner  

Antal uger pr. forløb 6 6 

Antal holdtræningssessioner i alt 12 6 
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Samlet medarbejdertid pr. borgerforløb4 6 t. 45 m. 4 t. 30 m. 

 

                                                      

4 Medarbejdertid pr. borgerforløb er opgjort inkl. forberedelsestid, indledende visitationsmøde og ekstra tidsforbrug vedr. digital 

træningsløsning (to-be); tidsforbrug ved holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet. 
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Dette kapitel sammenfatter resultaterne vedrørende den kliniske effekt af digitalt 
understøttet genoptræning til borgere, der er udskrevet til kommunal genoptræning 
med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik) efter Sundhedslovens §140. 
Det gennemførte RCT-studie i regi af MIG-projektet viser på baggrund af tests af det 
fysiske funktionsniveau samt patientrapporterede data, at den træningsmæssige 
effekt i et digitalt understøttet genoptræningsforløb er den samme som ved det 
holdbaserede træningsforløb, borgeren ellers tilbydes i kommunen. Viden og data fra 
andre kommunale projekter samt fra internationale studier peger i samme retning. 

Der er opstillet tre effektindikatorer som mål for effekten af digitalt understøttet genoptræning: 

1. Funktionstest  

2. Borgerens vurdering af den træningsmæssige effekt 

3. Medarbejdernes vurdering af den træningsmæssige effekt. 

I det følgende gennemgås resultater og datagrundlag for hver af de tre effektindikatorer i relation til 

borgere, der er udskrevet til kommunal genoptræning med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og 

hoftealloplastik) efter Sundhedslovens §140. 

De primære resultater og data bygger på det gennemførte RCT-studie i regi af MIG-projektet (jf. 

uddybende beskrivelse i kapitel 2)5. Perspektiverende resultater og data fra andre danske og 

internationale forsøg med digitalt understøttet genoptræning er samlet nedenfor i afsnit 3.2.  

3.1 Funktionstest og kliniske data 

Formålet med det gennemførte RCT-studie i MIG-projektet har været at teste, hvorvidt den 

træningsmæssige effekt i et digitalt understøttet genoptræningsforløb er den samme som ved det 

holdbaserede træningsforløb, borgeren ellers tilbydes i kommunen (se kapitel 2 for en uddybende 

gennemgang af forløbssammensætningen for henholdsvis digitalt understøttet og holdbaseret 

træning). 

I alt omfatter studiet 171 borgere med ny hofte og 145 borgere med nyt knæ. Dermed omfatter studiet 

40 pct. af den samlede målgruppe med nyt knæ eller ny hofte, der er tilbudt genoptræning i en af de 

fire deltagende kommuner i inklusionsperioden. For hver af de to målgrupper er de deltagende 

borgere blevet randomiseret til enten en interventionsgruppe, der har modtaget et digitalt understøttet 

træningsforløb, eller en kontrolgruppe der har modtaget det holdbaserede træningsforløb, kommunen 

normalt tilbyder. 

Træningseffekten er målt ved en sammenligning af den procentvise udvikling i borgers 

funktionsniveau gennem måling ved træningsforløbets start, seks uger efter afsluttet træningsforløb 

samt opfølgende måling seks og 12 måneder efter afsluttet træning. Konkret er der anvendt tre 

validerede tests af det fysiske funktionsniveau: 

                                                      

5 Evaluering af genoptræningsforløb med ICURA trainer tilbudt borgere med ny hofte eller nyt knæ - evalueringsrapport for 

projekt Mobil Interaktiv Genoptræning gennemført af kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 

3 KLINISK EFFEKT 
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 10 m gangtest: Tester ganghastigheden på en 10 m bane med 2 m til at accelerere og stoppe op. 

Modificeret 2.45 meter ”Up and Go”: Tester basismobilitet, herunder evnen til rejse og sætte sig 

på en stol, gang over kortere distancer samt vending. 

 Modificeret Rejse-sætte-sig test: Tester styrken i benene hos ældre og er vist valid til 

hjemmeboende ældre (+60 år). 

For borgere med nyt knæ er der endvidere målt på aktiv og passiv ledbevægelighed (AROM og 

PROM). 

Resultaterne af de gennemførte tests af fysisk funktionsniveau viser, at træningseffekten for både 

borgere med nyt knæ og borgere med ny hofte er den samme med digitalt understøttet træning som 

det holdbaserede træningsforløb, kommunen normalt tilbyder. 

Der er observeret mindre forskelle i resultaterne på tværs af interventions- og kontrolgruppe, men de 

observerede forskelle er ikke statistisk signifikante og ligger inden for det tilladte interval, der på 

baggrund af studiets population er fastsat som mål for samme træningseffekt (se nedenstående figur 

2). 

Figur 2: Forbedring i ”up & go”-test, 10 meter gangtest og rejse-sætte-sig test fra baseline til efter seks ugers træning6 

 

3.2 Borgerens vurdering af den træningsmæssige effekt 

Som supplement til de gennemførte tests af det fysiske funktionsniveau er der gennemført en 

systematisk indsamling af de deltagende borgeres egen vurdering af den træningsmæssige effekt. 

Konkret er der anvendt to internationalt validerede PROM-værktøjer: 

 Knee osteoarthritis outcome score (KOOS), der er et patientrapporteret måleredskab til borgere 

med knæartrose samt borgere, der har fået foretaget en knæalloplastik. 

 Hip osteoarthritis outcome score (HOOS), der er et patientrapporteret måleredskab til borgere 

med hofteartrose samt borgere, der har fået foretaget en hoftealloplastik. 

Borgernes egen vurdering af den træningsmæssige effekt viser – på linje med ovennævnte tests af 

det fysiske funktionsniveau – at træningseffekten, for både borgere med nyt knæ og borgere med ny 

hofte, er den samme på tværs af henholdsvis interventionsgruppe og kontrolgruppe. 

Ligeledes er der i besvarelserne fra de to PROM-værktøjer observeret mindre forskelle i resultaterne 

på tværs af interventions- og kontrolgruppe, men de observerede forskelle er ikke statistisk 

signifikante og ligger inden for det tilladte interval, der på baggrund af studiets population er fastsat 

som mål for samme træningseffekt (se nedenstående figur 3). 

                                                      

6 Scoren på y-aksen er sekunder for ”Up and Go” test og 10 m. gangtest og antal gange på 30 sekunder for rejse-sætte-sig test. 
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Figur 3: Forbedring i KOOS- og HOOS-score fra baseline til efter seks ugers træning (målt på en 0-100 skala) 

 

3.3 Medarbejdernes vurdering af den træningsmæssige effekt 

Der har som led i evalueringen af MIG-projektet været afholdt fokusgruppeinterviews med det 

sundhedsfaglige personale fra de fire deltagende kommuner. Personalet har i den sammenhæng en 

række refleksioner i relation til den træningsmæssige effekt af digitalt understøttede træningsforløb 

sammenholdt med det holdbaserede træningsforløb, kommunen normalt tilbyder. 

De to væsentligste iagttagelser handler om motivation og kvalitet og knytter begge i større eller mindre 

grad an til spørgsmålet om, i hvilket omfang borgeren tager ansvar for egen træning: 

 Motivation. Det er personalets vurdering, at den digitale træningsløsning opfylder en motiverende, 

pædagogisk funktion, idet den hjælper borgeren til at få udført den aftalte egentræning hjemme. 

Det har ifølge det sundhedsfaglige personale betydet, at der ved brug af en digital træningsløsning 

kommer større fokus fra personalet på at sikre, at egentræningen hjemme udføres korrekt, i stedet 

for primært at skulle hjælpe borgeren med at huske at få trænet, hvilket fremhæves som et 

væsentligt indsatsområde i de traditionelle træningsforløb. 

 Kvalitet. Det er personalets vurdering, at den digitale træningsløsning øger borgerens bevidsthed 

om kvaliteten af udførelsen af de enkelte træningsøvelser, og dermed bidrager løsningen til, at 

egentræningen hjemme potentielt i hvert fald samme kvalitet som det træningsforløb, kommunen 

normalt tilbyder. I forlængelse heraf er det en erkendelse hos det sundhedsfaglige personale, at 

det holdbaserede træningsforløb ikke nødvendigvis giver bedre muligheder for at sikre kvaliteten i 

den enkelte borgers udførelse af specifikke øvelser. 

3.4 Perspektiverende viden og data 

I det følgende opsummeres de væsentligste erfaringer fra andre projekter og studier, der har 

beskæftiget sig med digitalt understøttet træning til knæ- og hoftepatienter. 

De primære observationer er: 

– Der er på tværs af en række forskellige digitale træningsløsninger gjort erfaringer med digitalt 

understøttet træning af knæ- og hoftepatienter i mere end hver tiende af landets kommuner. 

– Der er i de identificerede projekter og studier ikke fundet negative erfaringer for så vidt angår 

den træningsmæssige effekt af digitalt understøttet træning til knæ- og hoftepatienter. 

– De identificerede projekter underbygger erfaringerne fra MIG-projektet om, at digitale 

træningsløsninger har positiv betydning for motivation og kvalitet i borgers egentræning. 

3.4.1 Andre danske erfaringer 

I regi af det offentligt-private innovationsprojekt Genoptræn.dk har otte kommuner siden 2012 arbejdet 

med digitalt understøttet træning af borgere med knæ- og skulderproblemer. Det estimeres, at der på 
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tværs af de otte kommuner, der anvender løsningen, er gennemført mere end 300 digitalt 

understøttede træningsforløb for borgere med knæproblemer7. 

Genoptræn.dk er en af flere sammenlignelige portal-/app-baserede løsninger, der indeholder en 

række målgruppespecifikke træningsøvelser suppleret med instruktionsvideoer, der kan 

sammensættes til et specifikt træningsforløb tilpasset den enkelte borger. Borger har endvidere 

mulighed for at give feedback til det sundhedsfaglige personale vedrørende den gennemførte træning, 

oplevet sværhedsgrad, smerter og lignende. 

Derudover har der – som det fremgår af den gennemførte foranalyse vedrørende digitalt understøttet 

genoptræning8 – i flere af de kommunale projekter været fokus på træning af borgere med knæ- og 

hofteproblemer. Konkret blev der – ud over MIG-projektet – som led i foranalysen identificeret forsøg 

med to andre digitale træningsløsninger, som på tværs af tre kommuner i alt omfattede 56 borgere i 

træningsforløb.  

Det gælder for såvel Genoptræn.dk som for projekterne identificeret i foranalysen, at der ikke er 

skelnet skarpt mellem forskellige knæ- og hofteproblematikker i visitationen. Endvidere gælder det, at 

de anvendte træningsløsninger ligger inden for andre teknologiske arketyper end MIG-projektet. 

Konkret er Genoptræn.dk en portal-/app-baseret løsning, mens der i projekterne der blev identificeret i 

foranalysen blev anvendt henholdsvis en videobaseret løsning og en fast sensorbaseret løsning. 

Erfaringerne fra såvel Genoptræn.dk som flere af projekterne identificeret i foranalysen underbygger 

iagttagelserne fra MIG-projektet vedrørende de digitale træningsløsningers betydning for motivation 

og kvalitet. Det er således en gennemgående iagttagelse i flere af projekterne, at brug af en digitalt 

understøttet træningsløsning, der dels giver brugeren feedback på de udførte øvelser, dels sender 

brugsdata om borgers aktivitet til det sundhedsfaglige personale, bidrager til en højere motivation, 

fastholdelse og compliance i borgerens egentræning i hjemmet under genoptræningsforløbet9. 

3.4.2 Internationale studier 

Der er som led i nærværende effektevaluerings gennemgang af relevant forskningslitteratur 

identificeret et systematisk litteraturreview, der omfatter tre kliniske studier af digitalt understøttet 

træning til borgere, som har fået nyt knæ10. 

De tre medtagne studier er publiceret i perioden 2011-2013 og omfatter samlet set knap 300 forløb 

fordelt på interventions- og kontrolgruppe, og det primære mål for den kliniske effekt er i alle tre 

studier testen Timed ”Up and go”. 

Litteraturstudiet konkluderer, at resultaterne fra de tre studier peger i retning af en positiv effekt af 

digitalt understøttet træning for borgere med nyt knæ sammenlignet med kontrolgruppen. Det skal i 

forlængelse heraf bemærkes, at studier er inkluderet i det systematiske litteraturreview på baggrund af 

en bred definition af digitalt understøttet træning, der teknologisk set kan rumme samtlige opstillede 

teknologiarketyper i nærværende effektevaluering. Tilsvarende er der sammenlignet med dansk 

praksis væsentlige variationer i den konkrete forløbssammensætning fra studie til studie. Resultaterne 

fra de identificerede studier kan derfor ikke sammenlignes en-til-en med resultaterne fra MIG-

projektet, men dog ses som resultater, der underbygger konklusionerne i MIG-projektet. 

                                                      

7 Estimatet bygger på en samlet opgørelse fra januar 2014 af antallet af oprettede borgere med knæ- og skulderproblemer i 

træningsløsningen. Det har ikke været muligt at fremskaffe opdaterede og mere præcise data for anvendelsen af løsningen 

blandt borgere med knæproblemer. 

8 PA Consulting Group for Digitaliseringsstyrelsen, ”Analyse vedr. digitalt understøttet genoptræning”, april 2014. 

9 Syddansk Sundhedsinnovation, ”Evalueringsrapport – Genoptræn.dk”, oktober 2012; Esbjerg Kommune, ”Evaluering af Virtuel 

Genoptræning i Sundhed & Omsorg”, maj 2015. 

10 M. Agostini et al., ”Telerehabilitation and recovery of motor function: a systematic review and meta-analysis” i Journal of 

Telemedicine and Telecare, 2015, Vol. 21(4) 202–213 (DOI: 10.1177/1357633X15572201); Se bilag C for uddybende 

beskrivelse af effektevalueringens gennemgang af forskningslitteratur. 
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Dette kapitel sammenfatter resultaterne vedrørende borgerens perspektiv på digitalt 
understøttet genoptræning til borgere, der er udskrevet til kommunal genoptræning 
med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik) efter Sundhedslovens §140. 
Den gennemførte patienttilfredshedsundersøgelse samt fokusgrupper med patienter i 
regi af MIG-projektet viser, at teknologien virker motiverende og understøttende for 
borgerne i deres genoptræning, og at den generelt opleves som brugervenlig trods 
enkelte udfordringer. 

Der er opstillet en række effektindikatorer som mål for borgerens perspektiv på digitalt understøttet 

genoptræning11. Afrapporteringen af resultaterne er struktureret omkring fire temaer:  

 Oplevede gevinster og ulemper 

 Motivation og compliance 

 Oplevelse af feedback og vejledning på træning 

 Adgang og brugervenlighed. 

I det følgende gennemgås resultater og datagrundlag for hver af de fire temaer i relation til borgere, 

der er udskrevet til kommunal genoptræning med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik) 

efter Sundhedslovens §140. 

De primære resultater og data bygger på en patienttilfredshedsundersøgelse samt 

fokusgruppeinterviews, der er gennemført som led i MIG-projektet12. 

4.1 Oplevede gevinster og ulemper 

Der er tre hovediagttagelser i relation til borgernes oplevede gevinster og ulemper: 

1. Høj tilfredshed med det digitale træningsforløb 

2. Mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af træningen 

3. Udfordringer med den digitale understøttelse af træningen. 

4.1.1 Høj tilfredshed med det digitale træningsforløb 

Både i interviews og igennem kommentarer til tilfredshedsundersøgelen har de medvirkende borgere 

tilkendegivet at teknologien tilbyder dem en tydelig støtte i den daglige træning. De borgere, der forud 

for deltagelsen i forsøget med digitalt understøttet genoptræning har tidligere erfaringer med 

traditionel genoptræning efter operation i hofte eller knæ, giver udtryk for, at teknologien støtter bedre 

op om træningen.  

I den gennemførte patienttilfredshedsundersøgelse angiver 96 pct. af de borgere, der har fået digitalt 

understøttet genoptræning, at de er tilfredse eller meget tilfredse med det forløb, de har modtaget. 

Dette er på niveau med kontrolgruppens besvarelse. 

                                                      

11 Se bilag E for en uddybende beskrivelse af evalueringsdesign. 

12 Evaluering af genoptræningsforløb med ICURA trainer tilbudt borgere med ny hofte eller nyt knæ - evalueringsrapport for 

projekt Mobil Interaktiv Genoptræning gennemført af kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 

4 BORGERPERSPEKTIV 
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I forlængelse af den generelt høje tilfredshed med træningsforløbet skal det fremhæves, at andelen, 

der fandt antallet af holdtræninger passende, var højere blandt borgere, der modtog digitalt 

understøttet genoptræning, end blandt borger, der modtog det traditionelle træningsforløb. Dette skal 

ses i lyset af, at borgerne med digitalt understøttede træningsforløb, kun modtog halvt så mange 

holdtræninger. 

Dette forhold kan tages som en indikation på, at borgerne oplever at de får tilstrækkelig støtte og 

vejledning af teknologien til i vid udstrækning at kunne træne selvstændigt, når den digitalt 

understøttede træning kombineres med et vist antal holdbaserede træningssessioner på 

træningscentret. Det skal således bemærkes, at de færreste borgere har givet udtryk for et ønske om 

fuldstændigt at fravælge holdtræninger og muligheden for dialog med det sundhedsfaglige personale 

gennem forløbet. 

4.1.2 Mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af træningen 

Flere borgere giver udtryk for, at det digitalt understøttede genoptræningsforløb giver dem større 

fleksibilitet i forhold til at få passet træningen ind i deres hverdag. For nogle borgere har det ligeledes 

været en positiv oplevelse, at de har kunnet træne i vante omgivelser eller at kunne træne for sig selv. 

Det har også betydet at kørsel til og fra træningscenteret har været reduceret. Endelig har borgere i 

den erhvervsaktive alder udtrykt stor tilfredshed med muligheden for fastholde træningen, selvom de 

var startet på arbejde igen.  

4.1.3 Udfordringer med den digitale understøttelse af træningen 

Nogle borgere har oplevet, at den digitale understøttelse af deres egentræning har givet anledning til 

mindre udfordringer. 

Et eksempel er problemer med den indledende kalibrering af sensorer, som borgeren skal udføre før 

hver træningssession for, at træningssessionen registreres korrekt. For nogle borgere har der været 

fejl på sensorer eller de har, grundet manglende forståelse for hvor vigtig kalibreringen er, sprunget 

dette trin over. I forlængelse heraf har nogle borgere oplevet systemet som værende lidt for skrapt, 

hvorved det har været noget nær umuligt at udføre en træningsøvelse korrekt. Omvendt har andre 

oplevet, at en øvelse kunne gøres forkert, uden at systemet har rettet på dem. 

Som tidligere nævnt, har teknologien været stærkt motiverende for flere borgere. Denne motivation 

har imidlertid resulteret i at nogle borgere har overtrænet eller gennemført hele programmet trods 

overskridelse af egne grænser og smerter. Disse faktorer har skabt en uvant rolle for det 

sundhedsfaglige personale, der nu ikke kun skal opfordre til mere træning, men i nogle tilfælde 

opfordre til ro, og nedsat aktivitet. 

4.2 Motivation og compliance 

Der er to hovediagttagelser i relation til motivation og compliance hos borgerne: 

1. Træningsløsningens feedback-funktion virker motiverende 

2. Højere compliance i egentræningen. 

4.2.1 Træningsløsningens feedback-funktion virker motiverende 

Flere borgere fremhæver at det har virket motiverende for dem i deres træningsforløb at blive 

belønnet med stjerner for veludførte øvelser. Tilsvarende fremhæves stemme-feedback, optælling af 

øvelser, og det, at man kan følge den ugentlige udvikling som motiverende faktorer. Endvidere finder 

nogle borgere det motiverende at vide, at det sundhedsfaglige personale kan følge genoptræningen 

på afstand. Borgerne føler sig holdt øje med i positiv forstand og derigennem forpligtet til at få udført 

træningen, i højere grad end de ville have i traditionelle forløb. 
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4.2.2 Højere compliance i egentræningen 

Såvel de digitalt understøttede træningsforløb som de traditionelle holdbaserede træningsforløb 

lægger op til, at borgeren skal udføre træningsøvelser i mellem fremmøderne på træningscentret. 

Forskellen er, at der i de digitalt understøttede træningsforløb er en forventning om mere træning på 

egen hånd og med en større grad af supervision i kraft af den digitale træningsløsning. 

Erfaringerne fra de traditionelle forløb er, at det kan være svært at motivere borgere til at udføre deres 

egentræning hjemme mellem holdtræningerne. Erfaringerne fra de digitalt understøttede 

træningsforløb i MIG-projektet viser omvendt, at flere borgere oplever, at de får gennemført deres 

ordinerede hjemmetræning sammenlignet med traditionel holdtræning. En af de væsentligste 

begrundelser er de motiverende effekter, der er nævnt ovenfor, herunder de indbyggede 

belønningsmekanismer i træningsløsningen samt det, at det sundhedsfaglige personale kan følge 

med i træningen.   

I patienttilfredshedsundersøgelsen fremgår det således, at andelen af borgere visiteret til digitalt 

understøttet genoptræning, der svarer helt enig i, at de fik trænet som en fast del af dagligdagen, er 

28 procentpoint højere end hos borgere visiteret til det traditionelle genoptræningsforløb. 

4.3 Oplevelse af feedback og vejledning på træning 

Den væsentligste iagttagelse i relation til borgernes oplevelse af feedback og vejledning på træningen 

er, at den løbende registrering af borgerens egentræning hjemme giver bedre muligheder for dialog 

om de udførte øvelser, herunder både mængde af øvelser og korrekt udførelse. Borgere og 

sundgedsfagligt personale har på den måde et bedre fælles udgangspunkt for at planlægge og justere 

træningsforløbet fremadrettet.  

Blandt det sundhedsfaglige personale vurderer flere, at borgerne i højere grad forekommer bevidste 

om egen træningssituation og oplevede udfordringer i deres egentræning i kraft af den løbende 

fedback de modtager fra teknologien. De møder derfor op til holdtræningen med mere målrettede og 

specifikke spørgsmål til deres udførelse af øvelser og det fremadrettede forløb. Disse aspekter 

muliggør en hurtigere identificering af den enkelte borgers behov, sammenlignet med almindelig 

holdtræning. 

4.4 Brugervenlighed og tilgængelighed 

Der er to hovediagttagelser om brugervenlighed og tilgængelighed: 

1. Borgerne har generelt haft let ved at anvende den digitale træningsløsning 

2. Borgerne er kommet med forslag til forbedringer. 

4.4.1 Borgerne har generelt haft let ved at anvende den digitale træningsløsning 

Borgerne har generelt haft let ved at anvende den tilbudte digitale træningsløsning. Vurderingen fra 

borgerne er således, at løsningen er intuitivt og nemt at bruge, selv i situationer hvor borger ingen 

forudgående erfaringer har med smartphones eller lignende teknologi, som udtrykt af en 80-årig 

kvindelig bruger: 

”JEG HAR ALDRIG BRUGT EN SMARTPHONE FØR, JEG VAR MEGET NERVØS I STARTEN, MEN DET GIK 

FINT, OG NÅR JEG KAN FINDE UD AF DET, SÅ KAN ALLE FINDE UD AF DET. JEG ANBEFALER DET 

KLART TIL ANDRE. ” 

Mere specifikt giver borgerne giver udtryk for, at dagens øvelsesprogram er tydeligt og letforståeligt. 

Og den løbende feedback gør, at borgeren hele tiden er bevidst om, i hvilken grad øvelserne udføres 

korrekt. 

Knap 98 pct. af de adspurgte borgere er enige eller helt enige i, at introduktionen til løsningen var klar 

og forståelig. I forlængelse heraf vurderer det sundhedsfaglige personale, der har deltaget i projektet, 

at det har været nemt at instruere borgerne i brugen af teknologien. 
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I en række situationer har borgerne oplevet problemer med den digitale træningsløsning, eksempelvis 

i form af forkert eller mangelfuld feedback og dårlige registreringer. Det sundhedsfaglige personale er 

helt generelt positivt overraskede over, hvor forstående de berørte borgere har været over for de 

oplevede tekniske problemer i de givne situationer. 

4.4.2 Borgerne er kommet med forslag til forbedringer 

Borgerne, der har modtaget digitalt understøttet genoptræning, er løbende kommet med 

fremadrettede forbedringspunkter, eksempelvis ønsker om mere motiverende feedback, brug af 

symboler i brugergrænsefladen og mere statistik. 

Derudover er der stillet forslag om mindre repetitive bemærkninger fra feedback-stemmen samt 

muligheden for at slå feedback fra. Når borgeren har gennemført samme øvelser flere gange, kan det 

forekomme som et irritationsmoment at høre samme feedback gentagne gange. Andre forslag 

inkluderer opvarmnings- og udstrækningsprogrammer i forlængelse af genoptræningen. 

4.5 Perspektiverende viden og data 

I det følgende opsummeres de væsentligste erfaringer fra andre projekter og studier, der har 

beskæftiget sig med digitalt understøttet træning til knæ- og hoftepatienter. 

De primære observationer er: 

 Den digitale løsning opleves som mere motiverende, fleksibel og sjov end øvelser på papir 

 Den hurtige feedback der opnås via digital dialog giver borgerne en følelse af tryghed 

 Borgerne ønsker at kunne træne flere gange dagligt, samt selv at kunne justere sværhedsgraden 

efter behov.   

4.5.1 Andre danske erfaringer 

I erfaringerne med den digitale genoptræningsløsning genoptræn.dk har borgerne givet udtryk for, at 

den digitale understøttelse giver ansvar for egen træning13. Dette understøttes af en vilje til at tage 

større ansvar for egen træning – også kaldet patient empowerment. Borgerne ønsker at kunne se og 

udføre øvelserne flere gange dagligt, og de ønsker at tage mere ansvar for egen træning, blandt andet 

igennem selvjustering af øvelsernes sværhedsgrad. Endvidere har borgerne givet udtryk for, at de 

ønsker at bevare muligheden for at benytte den digitale træningsløsning efter endt forløb i kommunen.  

Derudover har borgerne i denne evaluering haft mulighed for at anvende en digital dialog med det 

sundhedsfaglige personale undervejs i forløbet, som dog kun er anvendt i begrænset omfang. Dette 

har givet borgerne en følelse af sikkerhed og af, at der er taget godt vare på dem. Dette skyldes i høj 

grad den hurtige tilbagemelding den digitale dialog fordrer.  

Borgerne har ligeledes været glade for den øgede grad af fleksibilitet og individuelle tilrettelæggelse af 

træning som løsningen har fordret.   

Den digitale træningsløsning opleves som sjovere, og mere motiverende end øvelser udleveret på 

papir. Herudover beskrives den visuelle og auditive feedback løsningen giver som motiverende, 

hvilket står i kontrast til øvelserne på papir, der beskrives monotont og ufleksibelt. 

Endeligt rummer løsningen muligheden for at påminde borgerne om træning pr. sms, i tilfælde af de 

ikke har trænet inden kl. 20. på de planlagte dage. Borgerne beskriver dette som en venlig og høflig 

måde at blive påmindet om genoptræningen. 

 

                                                      

13 Syddansk Sundhedsinnovation, ”Evalueringsrapport – Genoptræn.dk”, oktober 2012; Esbjerg Kommune, ”Evaluering af 

Virtuel Genoptræning i Sundhed & Omsorg”, maj 2015. 
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Dette kapitel sammenfatter resultaterne vedrørende medarbejderperspektivet på 
digitalt understøttet genoptræning til borgere, der er udskrevet til kommunal 
genoptræning med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik) efter 
Sundhedslovens §140. Fokusgrupper med medarbejderne i de kommuner, der har 
deltaget i MIG-projektet viser, at teknologien fordrer en ny rolle for det 
sundhedsfaglige personale som er mere coachende frem for traditionel vejledning og 
supervision af træning. Udviklingen drives af den ændrede forløbssammensætning, 
hvor borgerne i en kombination af digitalt understøttet egentræning og fremmøde på 
hold hjælpes til at tage mere ansvar for genoptræningsforløbet. 

Der er opstillet en række effektindikatorer som mål for medarbejderperspektivet på digitalt understøttet 

genoptræning14. Afrapporteringen af resultaterne er struktureret omkring tre temaer: 

 Medarbejdernes opfattelse af den digitale træningsløsning 

 Medarbejdernes opfattelse af ændring i arbejdstilrettelæggelse 

 Medarbejdernes opfattelse af forløbssammensætningen. 

I det følgende gennemgås resultater og datagrundlag for hver af de tre temaer i relation til borgere, 

der er udskrevet til kommunal genoptræning med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik) 

efter Sundhedslovens §140. 

De primære resultater og data bygger på fokusgrupper med medarbejdere fra de kommuner, der har 

deltaget i MIG-projektet15. 

5.1 Medarbejdernes opfattelse af den digitale træningsløsning 

De to væsentligste iagttagelser handler om motivation og vejledning af borgerne: 

1. Teknologi som motivation 

2. Forbedret vejledning. 

5.1.1 Teknologi som motivation 

Der er i MIG-projektet sammensat en gruppe af sundhedsfagligt personale fra de fire medvirkende 

kommuner. Det sundhedsfaglige personale medvirkede i fokusgruppeinterviews, her blev - blandt 

andet - deres generelle opfattelse af den digitale træningsløsning undersøgt. Det sundhedsfaglige 

personale, der har deltaget i projektet, beskrev, at teknologien var stærkt motiverende for borgerne, så 

motiverende at teknologien skabte bedre forudsætninger end traditionelle genoptræningsforløb for at 

borgerne får udført den rette hjemmetræning. Endvidere var teknologien medvirkende til at etablere 

ejerskab til og ansvar for egen genoptræning. 

                                                      

14 Se bilag E for en uddybende beskrivelse af evalueringsdesign. 

15 Evaluering af genoptræningsforløb med ICURA trainer tilbudt borgere med ny hofte eller nyt knæ - evalueringsrapport for 

projekt Mobil Interaktiv Genoptræning gennemført af kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. 

5 MEDARBEJDERPERSPEKTIV 
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5.1.2 Forbedret vejledning 

Det sundhedsfaglige personale, der har deltaget i projektet, vurderede, at teknologien byggede bro 

imellem genoptræningen på hold og egentræningen i hjemmet. Personalet giver således udtryk for, at 

den digitale træningsløsning har fungeret godt i forhold til at give feedback til personalet på borgers 

udførte egentræning hjemme. Dette har gjort det lettere at støtte borgerens genoptræning og har 

bidraget til øget sammenhæng mellem genoptræningen på hold og egentræningen i hjemmet. Den 

øgede sammenhæng giver gode forudsætninger for effektiv og klar dialog mellem sundhedsfagligt 

personale og borger om de øvelser, der kræver særlig instruktion eller vejledning.  

Den teknologisk understøttede feedback har dog også givet anledning til problemer. Alt 

sundhedsfagligt personale, der har deltaget i projektet, har således oplevet at tekniske problemer har 

forstyrret feedbacken under træningen. Det har dog også givet anledning til positiv overraskelse for 

personalet, at borgerne har været overbærende i disse situationer. Det kan således tyde på, at selv i 

situationer med teknologiske udfordringer er borgernes tilgang til den digitale løsningen positiv. 

5.2 Medarbejdernes opfattelse af ændring i 
arbejdstilrettelæggelse 

De to væsentligste iagttagelser handler om det sundhedsfaglige personales rolle over for borgerne: 

 Fra instruktør til vejleder 

 Sundhedsfagligt personale som konsulenter. 

5.2.1 Fra Instruktør til vejleder 

I et traditionelt genoptræningsforløb er det den generelle oplevelse hos det sundhedsfaglige 

personale, at det er dem, der sidder med ansvaret for træningen. I det digitalt understøttede 

genoptræningsforløb ændredes denne oplevelse sig således, at ansvaret i højere grad ligger forankret 

hos borgeren selv. Dette giver en følelse af ejerskab hos borgerne, som kan medvirke til en øget grad 

af compliance og selvtræning. Dette kræver imidlertid en justering af det sundhedsfaglige personales 

fokus i vejledningen, idet flere borgere er blevet så ivrige, at de ikke har mærket egne grænser eller 

har overtrænet. I kraft af den digitale træningsløsning er der således et nedsat behov for opfordringer 

til hjemmetræning og et øget behov for vejledninger i egen træningsformåen og smerteniveau. Den 

øgede motivation og ansvarstagen fra borgerne foranlediger en opbygning af erfaringer i rollen med 

mere vejledning og coaching af borgeren, frem for instruktion. 

5.2.2 Sundhedsfagligt personale som konsulenter 

Det sundhedsfaglige personale oplever endvidere, at der forsat er behov for dialog og sparring 

igennem hele forløbet. Det er særligt en korrekt anvendelse af teknologien, behovet for superviseret 

støtte, og korrektion af udvalgte øvelser, der kræver løbende kommunikation imellem borger og 

sundhedsfagligt personale, og det er særligt i starten af et forløb at denne kommunikation er essentiel. 

Det er således de samme aspekter af træningen, der vurderes af personalet, men der indtages en 

mere konsulent-lignende funktion fra medarbejderens side. Holdtræningen bliver mere én til én, og det 

kan opleves anderledes krævende. Det skyldes blandt andet mere tekniske spørgsmål fra borgerne 

samt den øgede individualisering. Da borgerne er forskellige steder i deres forløb, kan det foranledige 

en tilvænning til den nye arbejdsform for det sundhedsfaglige personale. Der stilles endvidere krav om 

kompetencer til at håndtere teknologien. I tilfælde af problemer eller usikkerhed hos borgeren skal det 

sundhedsfaglige personale evne at håndtere dette.  

Både i relation til den individuelle træning og holdmødet stilles der nye krav til den rolle, det 

sundhedsfaglige personale har i relationen til borger. Krav, der opleves som både sjove og krævende, 

idet der kan opstå problemer eller spørgsmål hos borgeren af mere teknisk karakter. Det stiller krav 

om nye roller og kompetencer end tidligere. 
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5.3 Medarbejdernes opfattelse af forløbssammensætningen 

De to væsentligste iagttagelser handler om forløbets sammensætning og substitutionsgraden: 

 Personlige fremmøder er nødvendige 

 Større substitutionsgrad mulig.   

5.3.1 Personlige fremmøder er nødvendige 

Der lægges blandt det sundhedsfaglige personale, der har deltaget i projektet, stor vægt på, at 

forløbet bør sammensættes som en kombination af holdtræning og hjemmetræning. Det skyldes, at 

det er vigtigt at få etableret en konstruktiv løbende dialog imellem fagpersonale og borger. Denne 

dialog skal sikre, at borgeren får feedback på udførslen af øvelserne, får løst eventuelle tekniske 

problemstillinger mv. Af samme årsag har det digitalt understøttede forløb kørt med en 

substitutionsgrad på 50 pct. Antallet af træningsgange ved fysisk fremmøde blev i RCT-studiet 

halveret fra 12 gange til 6 gange. 

5.3.2 Større substitutionsgrad mulig 

Den indledende målsætning for MIG-projektet var, at antallet af fremmøder skulle sættes mellem 3-5. 

Erfaringerne fra projektet indikerer, at dette forventes at være tilstrækkeligt, idet der både blandt 

borgere og det sundhedsfaglige personale er givet udtryk for, at seks fremmøder i et forløb af denne 

varighed ikke er strengt nødvendigt. Grundet forbedret teknologi, større erfaring hos det 

sundhedsfaglige personale og varierende behov hos borgerne, forventes det på baggrund af 

erfaringerne fra det gennemførte projekt, at der fremadrettet kan afvikles forløb med en højere 

substitutionsgrad. Ved de deltagende kommuners implementering forventes det, at borgerne vil blive 

tilbudt forløb med maksimalt fem fremmøder i et forløb på 6-7 uger, og at dette antal vil kunne sættes 

yderlige ned i forløb til borgere med mindre behov. 

5.4 Perspektiverende viden og data 

I det følgende opsummeres de væsentligste erfaringer fra andre projekter og studier, der har 

beskæftiget sig med digitalt understøttet træning til knæ- og hoftepatienter. 

De primære observationer er: 

 Mødet mellem borger og sundhedsfagligt personale er afgørende for kvaliteten af forløbet 

 En teknisk velfungerende træningsløsning har stor betydning for personalets brug 

 Borgerne udførte øvelserne mere korrekt ved brug af den digitale træningsløsning. 

5.4.1 Andre danske erfaringer 

Erfaringer med den digitale træningsløsning genoptræn.dk understreger vigtigheden af det klassiske 

møde imellem borger og sundhedsfagligt personale16. I evalueringen af denne løsning gav både 

sundhedsfagligt personale og borgere udtryk for dette møde som værende helt centralt for et 

genoptræningsforløb af høj kvalitet.  

Endvidere viser erfaringerne fra dette studie, at en hurtigt bredbåndsforbindelse er afgørende for 

brugen af den digitale træningsløsning. Langsom log-in og tekniske udfordringer fungerede som 

irritationsmomenter og enkelte medarbejdere oplevede, at teknisk assistance var tidskrævende og 

svær at få.  

Andre væsentlige erfaringer fra dette studie er, at det sundhedsfaglige personale vurderede, at 

borgerne i højere grad reflekterede over øvelsen ved brug af den digitale træningsløsning i forhold til 

                                                      

16 Syddansk Sundhedsinnovation, ”Evalueringsrapport – Genoptræn.dk”, oktober 2012; Esbjerg Kommune, ”Evaluering af 

Virtuel Genoptræning i Sundhed & Omsorg”, maj 2015. 
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anvendelse af det traditionelle træningsprogram på papir. Dette har resulteret i, at patienterne udfører 

genoptræningsøvelserne mere korrekt i deres hjemmetræning. 
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Den opstillede business case for brug af digitalt understøttet genoptræning for 
borgere med genoptræningsplaner vedrørende knæ- og hoftealloplastik under 
Sundhedslovens §140 er samlet set positiv med et akkumuleret nettopotentiale over 
fem år på 24 mio. kr. på landsplan. Business casen er modelleret efter erfaringerne 
fra projektet Mobil Interaktiv Genoptræning (MIG-Projektet), som er pågået i fire 
kommuner. Der regnes med en vis usikkerhed i antallet af egnede borgere til 
forløbene, som kan give et andet potentiale end det estimerede. Potentialet vurderes 
til at lægge inden for et spænd fra 20 mio. kr. i worst case scenariet til 27 mio. kr. i 
best case scenariet. 

6.1 Introduktion til business casen 

Business casen beskriver potentialet ved en national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning 

til borgere med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik), der modtager kommunal 

genoptræning efter Sundhedslovens §140. Business casen er femårig og dækker perioden 2017-

2021. Alle værdier, der udvikler sig dynamisk (f.eks. løn) er fremskrevet til 2017-værdier. Der regnes 

derfor i denne business case med faste priser i 2017-værdier.   

Business casen er modeleret efter det organisatoriske og tekniske setup, som er anvendt i MIG-

projektet, som antages udbredt i landets øvrige kommuner. Omkostningerne til teknisk udstyr er 

ligeledes baseret på erfaringer fra MIG-projektet. Kun på ganske få parametre afviger business 

casens parametre sig fra de anvendte i MIG-projektet (bilag A indeholder en gennemgang af samtlige 

inputparametre og deres kildegrundlag). 

Det er desuden erfaringen fra MIG-projektet, at borgere, der er i SUL §140 genoptræningsforløb som 

følge af ny hofte, kun på ganske få inputparametre adskiller sig fra borgere, der er i SUL §140 

genoptræningsforløb som følge af nyt knæ. Konkret adskiller de to målgrupper sig i forhold til andelen 

af borgere, der er egnet til digital genoptræning, udviklingen i hvor mange, der er egnet, samt antallet 

af genoptræningsforløb, der er inden for hver af målgrupperne. På de øvrige parametre i business 

casen adskiller de to målgrupper sig ikke. Den følgende gennemgang vil derfor i høj grad behandle 

dem som en samlet gruppe, da potentiale og omkostningsbilledet er ens.  

Business casens potentiale opnås ved at substituere halvdelen af de nuværende holdtræningsgange 

for borgere med knæ- eller hoftealloplastikker med digitalt understøttet genoptræning. Denne 

substitution muliggør besparelser på udgifter til transport af borgere samt frigørelse af tid for det 

sundhedsfaglige personale. Omkostningerne i business casen knytter sig primært til 

driftsomkostningerne for de digitale træningsløsninger samt omkostninger til projektledelse ved 

udbredelse. 

6.2 Samlet nettopotentiale over fem år 

Den opstillede business case for national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning for borgere 

med genoptræningsplaner efter knæ- eller hoftealloplastikker estimeres at kunne give besparelser på 

23,7mio. kr. over den femårige periode. 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over udviklingen i business casens bruttopotentiale, 

omkostninger og nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid. Business casen har et 

positivt nettopotentiale over dens femårige løbetid, og en genindtjeningsperiode på tre år. 

6 BUSINESS CASE 
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Figur 4 Business casens hovedeffekter (mio.kr. faste priser) 

 

Tabel 2 Akkumuleret nettopotentiale over fem år, udvikling over perioden (mio. kr. faste priser)* 

Type 2017 2018 2019 2020 2021 

Bruttopotentiale  7,8 20,3 38,2 57,4 77,8 

Omkostninger – drift og investering -20,6 -26,8 -35,5 -44,5 -54,1 

Nettopotentiale -12,9 -6,5 2,7 12,9 23,7 

*Afrundinger på resultaterne kan give afvigelser på summerne i tabellen 

Der er i business casen regnet med følgende grundlæggende forudsætninger i relation til realisering af 

potentiale og investeringsbehov: 

 Bruttopotentiale: Indfasning af digital genoptræning sker med 50 pct. af de egnede forløb i 

målgrupperne i business casens første år (2017) og yderligere 25 pct. i hvert af de to følgende år 

(2018-19) således, at der regnes med fuld indfasning (100 pct.) fra 2019 og frem. 

 Omkostninger: Implementeringsomkostninger, herunder projektledelse og initial opstart og 

opsætning af teknisk udstyr i kommuner afholdes i business casens første år (2017). 

Opstartsudgifterne til digitalt udstyr til genoptræning sker gradvist og er afpasset efter 

indfasningstakten. 

Tabel 3 Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden (mio. kr. faste priser)* 

Type 2017 2018 2019 2020 2021 Samlet 

Bruttopotentiale 7,8 12,5 17,9 19,1 20,4 77,8 

Omkostninger – drift og investering -20,6 -6,2 -8,7 -9,0 -9,6 -54,1 

Nettopotentiale -12,9 6,4 9,2 10,2 10,8 23,7 

*Afrundinger på resultaterne kan give afvigelser på summerne i tabellen 

6.3 Samlet nettopotentiale fordelt på de to målgrupper 

Som tidligere beskrevet har erfaringerne fra MIG-projektet vist, at borgere der gennemgår 

genoptræningsforløb efter at have fået henholdsvis en knæalloplastik eller en hoftealloplastik ikke har 

væsensforskellige behov. Den isolerede business case for borgere med hoftealloplastikker har et 

større nettopotentiale af den årsag, at der på landsplan er flere genoptræningsplaner end for borgere 

med knæalloplastikker. Samtidig har MIG-projektet vist, at flere borgere med hoftealloplastikker er 

egnede til digitale genoptræningsforløb.  
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Business casens hovedresultat er i figur 5 nedenfor fordelt på de to målgrupper. Som det fremgår af 

figuren er det akkumulerede nettopotentiale over fem år på 14,2 mio. kr. for borgere med 

hoftealloplastik med en best case på 16,8 mio. kr. og en worst case på 11,6 mio. kr. Tilsvarende er det 

akkumulerede nettopotentiale over fem år på 9,6 mio. kr. for borgere med knæalloplastik med en best 

case på 11,7 mio. kr. og en worst case på 7,4 mio. kr. 

Figur 5 Akkumuleret nettopotentiale over fem år fordelt på målgrupper (mio.kr. faste priser) 

 

I 2017 forventes der årligt at være ca. 900 flere genoptræningsplaner for borgere med 

hoftealloplastikker (ca. 7.300) end for borgere med knæalloplastikker (ca. 6.400), hvilket giver 

forskellen på ca. 4,5 mio. mellem de to business cases. Implementeringsomkostningerne fylder relativt 

set en smule mere i business casen for borgere med knæalloplastikker, da disse er ens for de to 

målgrupper og ikke varierer med antallet af forløb, og dermed ikke afhængige af antallet af borgere i 

målgruppen. 

6.4 Usikkerhed og følsomhedsberegninger 

I forbindelse med udarbejdelsen af business casen er der foretaget såvel følsomhedsberegninger og 

beregninger af usikkerhed i form scenarier for worst case og best case. 

Følsomhedsberegninger viser, hvor følsom business casen er over for ændringer i inputvariablenes 

værdier. Efter identifikation af de mest følsomme variable er det blevet vurderet, i hvilket omfang der 

også knytter sig usikkerhed til fastlæggelsen af parameterværdien. Der er med udgangspunkt i MIG-

projektet vurderet, at der kun knytter sig væsentlige usikkerheder til to inputvariable: De 

gennemsnitlige antal personaletimer til oplæring af patienter i den digitale løsning i forbindelse med et 

digitalt egentræningsforløb, samt til antallet af patienter, der er egnede til at modtage digitalt 

understøttet genoptræning, hvilket har varieret væsentligt på tværs af de deltagende kommuner.  

På baggrund af dette er der fastlagt et usikkerhedsspænd for disse to inputvariable, som efterfølgende 

anvendes til at beregne worst case og best case forløb ved hjælp af Monte Carlo-simulering.  

6.4.1 Følsomhedsberegninger 

Der er gennemført følsomhedsanalyser på alle inputvariable, der indgår i business casen. 

Følsomhedsanalysen viser, hvilke variable der har stor betydning for business casens samlede 

resultat, og hvor der derfor er et særligt behov for at sikre et præcist estimat for inputvariablens værdi.  

Følsomhedsanalysen viser dog ikke i sig selv, hvilke inputvariable i business casen, der er behæftet 

med usikkerhed i fastlæggelsen af variablens værdi. De fleste usikkerheder er elimineret, da 

parametrene er blevet valideret af MIG-projektet, der har skabt et solidt grundlag for business casen. 

Kun ganske få parametre har været nødvendige at undersøge yderligere, hvoraf de fleste ikke har 
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været forbundet med usikkerheder (f.eks. lønninger som er baseret på faktiske tal hentet fra 

kommunale lønstatistikker). 

Følsomhedsanalysen er foretaget for hver inputvariabel separat. Følsomheden opgøres ved at øge 

den enkelte inputvariabel til en konstant værdi 10 pct. over den i business casen estimerede værdi og 

dernæst beregne den gennemsnitlige ændring i business case værdien ved samtidig at lade alle 

andre inputvariable variere mellem best case og worst case værdier i Monte Carlo-simuleringer. 

Figur 6 nedenfor viser følsomheden af inputvariablenes påvirkning af den samlede business case.   

Figur 6 Oversigt over inputvariable med størst følsomhed 

 

Figuren viser desuden de variable, hvis usikkerhed er betydelig, og hvor der som konsekvens heraf er 

tilføjet et usikkerhedsspænd (markeret med rødt).  

Følsomhedsanalysen viser, at business casen er mest følsom for ændringer i parametrene på 

potentialesiden. Særligt parametrene, der knytter sig til omfanget af holdtræning, er følsomme, både 

hvad angår antallet af forløb, antal deltagere, samt mængden af personaletimer anvendt. Derudover 

er omfanget af transport drivende. På omkostningssiden er det mest følsomme parameter for udsving 

driftsomkostningerne pr. teknologisk enhed. Denne udgift er derfor den største driver på udgiftssiden. 

6.4.2 Usikkerhed beregnet som worst case og best case 

I den samlede business case viser worst case og best case beregningerne for den femårige periode et 

nettopotentiale på mellem 20,2 og 27,1 mio. kr. Spændet mellem worst case og best case bestemmes 

af den indregnede usikkerhed på business casens inputvariable. Business case resultatet for worst 

case og best case scenarier er beregnet ved Monte Carlo-simulering, hvor parametre med indlagt 

usikkerhed antages normalfordelt og modellen simuleres 2.000 gange med variation på de enkelte 

parametre med usikkerheder.  

Nedenstående figur 7 giver et overblik over udviklingen i worst case, estimat og best case for business 

casens nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid. 

Inputparameter Type Værdi Én enhed (10 pct.)

1 Gns. antal Holdtime per forløb (AS-IS) 12 1,2

2 Gns. antal Holdtime per forløb (TO-BE) 6 0,6

3 Gns. antal terapeuttimer per Holdtime (AS-IS & TO-BE) 2 0,2

4 Gns. antal transport per Holdtime (AS-IS & TO-BE) 2 0,2

5 Gns. udgifter per borger per per tur (AS-IS & TO-BE) 175 17,5

6 Andel af borgere, der får transport betalt (AS-IS & TO-BE) 50% 5%

7 Antal forløb i 2017 13.700 1.370

8 Gns. antal deltagere per Holdtime (AS-IS & TO-BE) 4 0,4

9 Pct. af forløb egnet til digital genoptræning (DG) 65% 6,5%

10 Driftsomkostninger per enhed 5900 590

11 Gns. varighed per forløb i uger (AS-IS og TO-BE) 6 0,6

12 Effektive arbejdstimer per år 1.450 145

13 Gns. antal terapeuttimer per Digital egentræningsforløb forløb (TO-BE) 0,75 0,08

14 Antal medarbejdere involveret i udviklingsfasen pr. kommune 4 0,4

15 Projektledelse (år 1) - timer/uge/inv. medarbejder 1 0,1

Variable med usikkerhedspænd (best case, estimat, worst case) i business casen

Variable uden usikkerhedsspænd i business casen

71%

36%

18%

18%

17%

17%

17%

16%

15%

12%

9%

7%

5%

4%

4%
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Figur 7 Akkumuleret nettopotentiale over fem år (mio. kr. faste priser) 

 

Figuren viser, at selv i worst case scenariet er business casen positiv i tredje år efter indførslen af 

digitalt understøttet genoptræning. 

6.5 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning 

Det årlige nettopotentiale ved en fuld indfasning af business casen er på 10,8 mio. kr. efter 2022 

(beregnet gennemsnit for det årlige resultat i en fremtidig driftssituation)17. Worst case og best case 

spænder mellem 10,1 og 11,6 mio. kr. Indførsel af digitalt understøttet genoptræning har således ved 

fuld indfasning en positiv business case. Den relativt lille usikkerhed skyldes primært at MIG-projektet 

har skabt klarhed omkring de fleste af business casens indikatorer. 

Nedenstående figur 8 giver et overblik over estimatet for worst case og best case for henholdsvis 

bruttopotentiale, omkostninger og nettopotentiale pr. år ved en fuld indfasning på landsplan. 

Figur 8 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning (mio.kr. faste priser) 

 

6.6 Bruttopotentiale og omkostninger 

Den opstillede business case opererer med to hovedtyper af potentialer: 

                                                      

17 Omkostningerne ved fuld indfasning afspejler kun driftsomkostningerne, da investerings- og projektomkostninger er afholdt 

tidligere. 
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 Sparede udgifter til sundhedsfagligt personale som følge af omlægning af fysiske 

træningssessioner til digitalt understøttet træning 

 Sparede transportudgifter som følge af et mindre behov for transport af borgere til og fra fysiske 

træningssessioner. 

Begge potentialetyper giver besparelser på de kommunale budgetter. Samlet set udgør besparelser til 

transport ca. 56 pct. af besparelserne (43,4 mio. kr.) over den femårige periode, mens besparelser på 

det sundhedsfaglige personales tidsforbrug udgør den resterende andel (34,4 mio. kr.),  

På omkostningssiden opererer den opstillede business case med seks hovedtyper af omkostninger: 

 Opstart og opsætning af udstyr i den enkelte kommune, hvilket er en engangsomkostning afholdt i 

business casens første år 

 Opstart af nye enheder, som i den anvendte prismodel indebærer en engangsomkostning hver 

gang en ekstra enhed tages i anvendelse.  

 Udgifter til indkøbsudbud, som dækker over prisen for udarbejdelse og afholdelse af udbud til valg 

af leverandør i opstartsfasen  

 Drift af udstyr, hvilket i den anvendte prismodel for business casen er en månedlig omkostning til 

leverandøren, som inkluderer support, udskiftning af defekte enheder, datatrafik, serverudgifter, 

udskiftning af enkelte komponenter samt opdatering af software  

 Projekt- og implementeringsomkostninger, herunder først og fremmest faglig projektledelse i 

implementeringsperioden, samt frikøb af medarbejdere til uddannelse i den tekniske løsning 

 Øgede driftsomkostninger som følge af meropgaver i forbindelse med national udbredelse af den 

digitale genoptræningsløsning. Dette udgøres dels af tidsforbruget til genindtastning af basale 

borger- og trænings-oplysninger i de digitale træningsløsninger på grund af manglende integration 

med de kommunale omsorgssystemer (EOJ), og dels af personalets tekniske support til borgere, 

der anvender træningsløsningen i eget hjem.  

Bilag A giver en uddybende gennemgang af definitioner, kildegrundlag mm. for de enkelte 

inputvariable i den opstillede business case. 

Nedenstående figur 9 viser fordelingen af business casens samlede femårige bruttopotentiale og 

omkostninger på de forskellige hovedtyper. 

Figur 9 Fordeling af bruttopotentiale og omkostninger (mio. kr. faste priser) 

 

De enkelte hovedtyper på henholdsvis potentialeside og omkostningsside uddybes i de to følgende 

afsnit. 
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6.6.1 Bruttopotentiale fordelt på typer 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over udviklingen i det årlige bruttopotentiale fordelt på de 

to hovedtyper – sparede udgifter til sundhedsfagligt personale og sparede udgifter til transport af 

borgere – over business casens femårige løbetid. 

Figur 10 Årligt bruttopotentiale over fem år 

 

Tabel 4 Årligt bruttopotentiale, femårig udvikling fordelt på potentialetyper (faste priser; mio. kr.)* 

Type          2017        2018         2019         2020         2021     Samlet 

Sparede udgifter til 

sundhedsfagligt 

personale 

3,4 5,5 7,9 8,5 9,0 34,4 

Sparede udgifter til 

transport af borgere 
4,3 7,0 10,0 10,7 11,4 43,4 

Bruttopotentiale, i alt 7,8 12,5 17,9 19,1 20,4 77,8 

*Afrundinger på resultaterne kan give afvigelser på summerne i tabellen 

Sparede udgifter til sundhedsfagligt personale. Af ovenstående tabel fremgår det, at sparet 

tidsforbrug hos det sundhedsfaglige personale som følge af omlægning af træningen fra sessioner, 

der kræver fysisk fremmøde til digitalt understøttet træning, udgør 44 pct. af det samlede potentiale for 

business casen.   

Sparede udgifter til transport af borgere. De resterende 56 pct. af business casens potentiale 

stammer fra et reduceret behov for at transportere borgere frem og tilbage til træningssessioner, der 

kræver fysisk fremmøde, og deraf følgende reducerede udgifter til borgere, der har betalt transport. 

6.6.2 Omkostninger fordelt på typer 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over udviklingen i de årlige omkostninger fordelt på de 

seks hovedtyper – opstart og opsætning af udstyr, opstart af nye enheder, udgifter til indkøbsudbud, 

drift af udstyr, øgede driftsomkostninger samt projekt- og implementeringsomkostninger – over 

business casens femårige løbetid. 
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Figur 10 Årlige omkostninger over fem år 

 

Tabel 5 Årlige omkostninger over fem år (mio. kr. faste priser)* 

Type 2017 2018 2019 2020 2021 Samlet 

Opstart og opsætning af udstyr 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 

Opstart af nye enheder 0,6 0,3 0,4 0,1 0,1 1,5 

Udgifter til indkøbsudbud 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Drift af udstyr 3,0 4,8 6,9 7,4 7,9 30,0 

Projekt- og implementeringsomkostninger 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 

Øgede driftsomkostninger 0,6 1,0 1,4 1,5 1,6 6,1 

Omkostninger, i alt 20,6 6,2 8,7 9,0 9,6 54,1 

*Afrundinger på resultaterne kan give afvigelser på summerne i tabellen 

 

Opstart og opsætning af udstyr. Opstartsomkostningerne for kommunerne udgør kun en lille del af 

de samlede omkostninger for business casen. Udgiften omfatter opsætning og klargøring af digitale 

træningsenheder, teknisk opsætning af kommunen i back-end, oprettelse af superbrugere, oplæring af 

sundhedsfagligt personale18 samt opfølgende møde. Opsætning af nye enheder efter business casens 

første år er dækket af udgiftstypen "Opstart af nye enheder" (jf. nedenstående).  

Opstart af nye enheder. Opstart af nye enheder udgør under 3 pct. af den samlede business case. I 

den anvendte prismodel ejes enhederne af leverandøren, og der betales således kun en 

engangsudgift for opsætning af en ny enhed i takt med, at antallet af digitalt understøttede 

træningsforløb vokser. Alle efterfølgende udgifter er dækket af udgiftstypen "drift af udstyr".  

Udgifter til indkøbsudbud. Der regnes i business casen med en omkostning på 3 mio. kr. til et 

centraliseret indkøbsudbud for indkøb af digitale træningsenheder. Omkostningen udgør godt 5 pct. af 

de samtlige omkostninger i business casen, men muliggør samtidig, at der opnås en stordriftsrabat på 

aftalen med en eller flere leverandører af digitale træningsløsninger.  

Drift af udstyr. Driften af de(n) digitale træningsløsning(er) udgør den største udgiftstype i business 

casen med 56 pct. af de samlede omkostninger. Ved fuld indfasning udgør denne post omkring 85 pct. 

af de samlede årlige omkostninger. Udgiftstypen omfatter telefonisk, og on-site support, udskiftning af 

                                                      

18 Omkostninger til kursus; omkostninger til frikøb af medarbejdertid er opført under projekt- og implementeringsomkostninger. 
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defekte enheder, datatrafik, serviceudgifter, udskiftning af enkeltkomponenter som følge af slid samt 

opdatering af software.  

Projekt- og implementeringsomkostninger. Projekt- og implementeringsomkostninger udgør en 

væsentlig del af de samlede omkostninger i business casen (ca. 21pct.). Omkostningerne dækker 

over udgifter til faglig og teknisk projektledelse i forbindelse med opstart og organisatorisk 

implementering af løsninger til digitalt understøttet træning i projektets første år. Endvidere indgår 

omkostninger til frikøb af medarbejdere i forbindelse med oplæring i og træning med den digitale 

løsning som led i implementeringen. 

Øgede driftsomkostninger. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der over business casens 

femårige periode øgede driftsomkostninger på godt 6 mio. kr. Omkostningerne udgøres af indtastning 

af borgernes oplysninger i som følge af manglende integration mellem de digitale træningsløsninger 

og de kommunale omsorgssystemer (EOJ). En integration ville kunne spare personaleudgifter for 

omkring 0,6 mio. kr. ved fuldindfasning. Derudover udgøres posten af sundhedspersonalets tekniske 

support til borgerne i anvendelse af løsningen.  

Business casens omkostninger til digitale træningsløsninger er fastlagt på baggrund af de pris- og 

leverancemodeller, der er observeret i MIG-projektet samt afdækket som led i nærværende 

evalueringstekniske afdækning og markedsanalyse (jf. afrapportering af disse). Der er i business 

casen regnet med faste priser på de digitale træningsløsninger over business casens femårige løbetid 

på trods af, at der må forventes en prisudvikling i perioden. En sammenligning af nuværende pris- og 

leverancemodeller på markedet med den tilsvarende situation på tidspunktet for foranalysens 

gennemførelse viser således, at såvel prisniveau som fleksibilitet og bindingsperioder har udviklet sig 

særdeles fordelagtigt for kommunerne. Omvendt er det tænkeligt, at der i løbet af de kommende fem 

år vil blive lanceret mere avancerede digitale træningsløsninger, som kan betyde, at prisniveauet for 

disse nye løsninger ikke vil falde yderligere. 

6.7 Perspektiverende beregninger 

Der er i arbejdet med den opstillede business case taget udgangspunkt i den tekniske løsning samt 

den tilhørende tekniske og sundhedsfaglige organisering, som har været anvendt i MIG-projektet. Der 

er på baggrund af MIG-projektet og andre forsøg med digitalt understøttet genoptræning høstet en 

række data og erfaringer med potentiel betydning for den opstillede business case. Der er på den 

baggrund foretaget to perspektiverende beregninger. 

6.7.1 Yderligere substitution af holdtræning med digitalt understøttet egentræning 

MIG-kommunerne forventer på baggrund af erfaringerne fra det forskningsbaserede projekt (jf. afsnit 

5.3.2 ovenfor), at den digitalt understøttede træning i en driftssituation vil kunne afvikles med 3-5 

holdtræninger (mod 6 holdtræninger i RCT-studiet) uden, at denne justering af 

forløbssammensætningen vil påvirke den træningsmæssige effekt negativt.  

I forlængelse heraf er der udarbejdet en perspektiverende beregning baseret på en antagelse om, at 

der er 4 holdtræninger i det digitalt understøttede træningsforløb (mod 6 holdtræninger i den opstillede 

business case). Den perspektiverende beregning giver et akkumuleret nettopotentiale over fem år på 

53,4 mio. kr. og et årligt nettopotentiale ved fuld indfasning på 18,6 mio. kr. Over fem år giver det 

således en yderligere besparelse på 30 mio. kr. i forhold til den foreliggende business case. 

6.7.2 Billigere genoptræningsløsning til særligt egnede borgere 

Erfaringer fra flere forsøg med digitalt understøttet genoptræning viser, at der er forskel på borgernes 

behov for supervision og støtte i egentræningssituationen. På den baggrund vurderer nogle 

sundhedsfaglige medarbejdere og ledere, at de mest ressourcestærke borgere ’kan klare sig med 

mindre’ i træningssituationen. 

I forlængelse heraf er der udarbejdet en perspektiverende beregning baseret på en antagelse om, at 

15 pct. af de borgere med nyt knæ eller ny hofte, der modtager genoptræning i stedet for en mobil 

sensorbaseret løsning (som der i business casen er regnet med at alle egnede borgere modtager) 
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udstyres med en billigere portal-/app-baseret træningsløsning, som de tilgår via egen smartphone eller 

computer. Denne løsning vil således udelukkende kræve anskaffelse af software, og dermed kun have 

udgifter til abonnementer for den enkelte kommune. Der er således ikke knyttet anskaffelses- og 

opsætningspris til denne løsning. Den perspektiverende beregning giver et akkumuleret 

nettopotentiale over fem år på 28,5mio. kr. og et årligt nettopotentiale ved fuld indfasning på 12,0 mio. 

kr. Over fem år vil giver det en yderligere besparelse på godt 5 mio. kr. i forhold til den foreliggende 

business case.  

6.7.3 Samlet økonomisk effekt af de to scenarier 

De to perspektiverende beregninger påvirker henholdsvis potentialesiden og omkostningssiden i 

business casen og er ikke i deres effekt gensidigt udelukkende. En perspektiverende beregning 

baseret på begge ovenstående antagelser giver et akkumuleret nettopotentiale over fem år på 58,2 

mio. kr. over en femårig periode, hvilket er ca. 35 mio. kr. mere end den foreliggende business case. 

I rapporten for spor 2 er der desuden sandsynliggjort eventuelle yderligere besparelser, såfremt 

digitalt understøttet træning indføres samtidig for målgrupperne i spor 1 og spor 2.  
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PA Consulting Group vurderer, at der ved national udbredelse af digitalt understøttet 
genoptræning til borgere med apopleksi eller kroniske sygdomme (diabetes, hjerte-
/karsygdomme og KOL) samt alment svækkede ældre er et akkumuleret 
nettopotentiale på 190 mio. kr. over en periode på fem år. Det årlige nettopotentiale 
ved fuld indfasning af business casen er 63 mio. kr. på landsplan. Den opstillede 
business case omfatter effektevalueringens spor 2 og baserer sig på en bred vifte af 
kommunale projekter og kliniske studier, der på tværs af de undersøgte målgrupper 
viser en varierende grad af dokumenteret træningsmæssig effekt. Der vurderes ikke 
at være afgørende teknologiske eller organisatoriske barrierer for at igangsætte en 
national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning til de ovennævnte 
målgrupper. 

Opdrag og sigte 

Regeringen og KL har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 2013-2020 igangsat et 

initiativ vedrørende digitalt understøttet genoptræning – strategiens initiativ 3.2.  

Der er i perioden 2013-2014 gennemført en foranalyse af eksisterende kommunale erfaringer med 

digitalt understøttet genoptræning, som blandt andet viste et behov for yderligere dokumentation af 

anvendelsen af digitalt understøttet genoptræning, herunder mere systematisk dokumentation af 

effekterne. 

Formålet med effektevalueringen af digitalt understøttet genoptræning er at tilvejebringe det 

nødvendige beslutningsgrundlag for, at der ved ØA17 kan indgås aftale om eventuel national 

udbredelse af digitalt understøttet genoptræning frem mod 2020, hvor dette er relevant, og at der med 

ØA17 opstilles konkrete mål for udbredelse. 

PA Consulting Group har udarbejdet effektevalueringen, som har været forankret i en Styregruppe for 

digitalt understøttet genoptræning, der har haft det faglige ansvar for projektet. Styregruppen har 

bestået af KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen (formand). Desuden 

afrapporteres effektevalueringens resultater til Styregruppen for strategi for digital velfærd.  

Effektevalueringen har været tilrettelagt i tre parallelle spor: 

Spor 1, der har haft fokus på borgere med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik), der 

modtager kommunal genoptræning efter Sundhedslovens §140. 

Spor 2, der har haft fokus på øvrige egnede målgrupper – borgere med apopleksi og kroniske 

sygdomme (diabetes, hjerte-/karsygdomme og KOL) samt alment svækkede ældre (geriatri) – der 

modtager genoptræning eller vedligeholdende træning efter Sundhedslovens §119, Sundhedslovens 

§140 samt Servicelovens §86.1, §86.2 og §83a. 

En afdækning af tekniske aspekter samt en markedsanalyse. 
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Analysens konklusioner og hovedresultater 

Analysens hovedkonklusioner er: 

1. Effektevalueringen fokuserer på en lille del af den samlede kommunale træning- og 

rehabiliteringsindsats 

2. Omfanget af dokumenteret træningsmæssig effekt og kommunale erfaringer med digitalt 

understøttet træning varierer på tværs af de undersøgte målgrupper  

3. Den opstillede business case er positiv med 190 mio. kr. over fem år 

4. Borgerne tager godt imod digitalt understøttet træning - særligt i kombination med træning ved 

fysisk fremmøde  

5. Digitalt understøttet træning ændrer arbejdsopgaverne og giver nye muligheder i træningen af 

borgerne. 

1. Effektevalueringen fokuserer på en lille del af den samlede kommunale trænings- og 

rehabiliteringsindsats 

Effektevalueringen viser, at der er forskelligartede behov, evner og motivationsfaktorer blandt 

borgerne, og at det kræver forskellige indsatser at imødekomme disse. Digitalt understøttet træning 

som beskrevet i nærværende effektevaluering er ikke et tilbud, der vil passe til alle borgere, som 

tilbydes træning og rehabilitering i kommunalt regi. Evalueringen viser dog samtidig, at digitalt 

understøttet træning med stor sandsynlighed kan være et relevant tilbud i langt flere trænings- og 

rehabiliteringsforløb end de, der er medtaget i nærværende effektevaluering. 

Effektevalueringens spor 1 omfatter således alene et udsnit af borgere med nyt knæ eller ny hofte, der 

vurderes at være egnede til at modtage digitalt understøttet genoptræning efter sundhedslovens §140. 

Dette udsnit udgør 3-4 pct. af det samlede antal årlige træningsforløb i kommunerne. 

Tilsvarende omfatter effektevalueringens spor 2 et udsnit af borgere med apopleksi, diabetes, hjerte-

/karsygdomme og KOL samt alment svækkede ældre, der vurderes at være egnede til at modtage 

digitalt understøttet træning efter sundhedslovens §119 eller §140 samt efter servicelovens §86.1 og 

86.2. Dette udsnit udgør 7-8 pct. af det samlede antal årlige træningsforløb i kommunerne. 

Effektevalueringen og de opstillede business cases for spor 1 og 2 omfatter således samlet set 10-12 

pct. af de træningsforløb, der hvert år gennemføres i kommunalt regi. Ud fra en betragtning om at 

sikre tilstrækkelig volumen i en fremadrettet implementering er det nødvendigt at se 

effektevalueringens to spor i sammenhæng. 

Samtidig indikerer effektevalueringen, at digitalt understøttet træning kan finde anvendelse i flere 

træningsforløb – både inden for de undersøgte målgrupper og i relation til borgere med andre 

træningsbehov – i takt med at kommunerne opnår yderligere erfaringer på området. En skærpet 

forståelse af hvilke borgere, der er egnede til digitalt understøttet træning, vil være et centralt element i 

denne erfaringsdannelse. 

2. Omfanget af dokumenteret træningsmæssig effekt og kommunale erfaringer med 

digitalt understøttet træning varierer på tværs af de undersøgte målgrupper 

De identificerede kliniske studier og danske erfaringer viser, at graden af dokumenteret effekt varierer 

på tværs af målgrupperne – både på grund af målgruppespecifikke årsager, og fordi der er anvendt 

forskellige digitale træningsløsninger og afprøvet forskellige typer af træningsforløb, hvilket har 

betydning for overførbarheden af de opnåede resultater til en dansk, kommunal kontekst (se 

nedenstående tabel 1 for et samlet overblik). 
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Tabel 1 Oversigt over klinisk effekt 

Type Grad af 

dokumenteret 

effekt* 

Kommunalt 

erfarings-

grundlag* 

Apopleksi kombiforløb ++ + 

Apopleksi individuelle forløb ++ + 

Geriatri §§86.1 og 140 

kombiforløb 

++ +++ 

Geriatri §86.2 hold ++ +++ 

Geriatri §86.2 kombiforløb ++ +++ 

Hjerte-kar hold ++ + 

KOL hold +++ +++ 

Diabetes hold  +++ ++ 

Kronikere §86.2 hold ++ + 

* + angiver den laveste grad af dokumentation og/eller erfaringer, mens +++ angiver den højeste. 

En gennemgående pointe er, at den egenoplevede effekt og brugertilfredshed med digitalt 

understøttet genoptræning er høj. De internationale studier på området konkluderer således i flere 

tilfælde, at genoptræningen opleves som sjovere og mere motiverende end traditionelle 

genoptræningsforløb. 

3. Den opstillede business case er positiv med 190 mio. kr. over fem år 

Den opstillede business case for national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning til de 

udvalgte målgrupper i effektevalueringens spor 2 er samlet set positiv med et akkumuleret 

nettopotentiale over business casens femårige løbetid på 190 mio. kr. på landsplan. Det årlige 

nettopotentiale ved fuld indfasning af business casen er 63 mio. kr. på landsplan. 

Business casens nettopotentiale kan som følge af usikkerhed vise sig både større og mindre end det 

estimerede, hvilket er udtrykt ved en worst case og en best case. På landsplan er worst case 152 mio. 

kr. og best case 230 mio. kr. for business casens samlede femårige nettopotentiale. De største 

usikkerheder knytter sig til estimatet af antallet af forløb, særligt for Servicelovens §86, samt andelen 

af egnede borgere i hver af målgrupperne. Der er ligeledes knyttet en vis usikkerhed til andelen af 

egnede borgere, der modtager transport. 

Business casens akkumulererede bruttopotentiale over fem år er på 368 mio. kr. og består af to 

hovedkomponenter – færre udgifter til sundhedsfagligt personale som følge af en omlægning af 

træningsforløbene med en større andel af digitalt understøttet egentræning samt færre omkostninger 

til betalt transport af borgere til og fra træning. 

De samlede omkostninger over fem år er på 178 mio. kr. og omfatter dels 

implementeringsomkostninger, herunder projektledelse og initial opstart og opsætning af teknisk 

udstyr i kommunerne samt frikøb af medarbejdere i forbindelse med oplæring, dels løbende 

driftsomkostninger i relation til såvel teknisk udstyr som medarbejdernes tidsforbrug i forbindelse med 

digitalt understøttet genoptræning. 
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Figur 1: Business casens hovedeffekter (mio. kr.) 

 

Nedenstående tabel viser business casens akkumulerede femårige nettopotentiale samt 

usikkerhedsspænd fordelt på målgrupper og forløbstyper. Som det fremgår af tabellen udgør 

genoptræningsforløb til alment svækkede ældre efter Sundhedslovens §140 og Servicelovens §86.1 

den største enkeltstående målgruppe opgjort på nettopotentiale, mens den holdbaserede 

vedligeholdende træning efter Servicelovens §86.2 er den mindste. De øvrige forløbstyper og 

målgrupper er potentialemæssigt nogenlunde lige store. Tabellen viser endvidere, at forskellen i 

medarbejdertid pr. borgerforløb i en driftssituation varierer på tværs af målgrupper og forløbstyper for 

såvel det traditionelle træningsforløb ved fremmøde (as-is) og det digitalt understøttede træningsforløb 

(to-be)1. 

Tabel 2 Oversigt over nettopotentialer og usikkerhed og klinisk effekt 

Type Nettopotentiale Usikkerheds-

spænd til BC 

og WC 

Medarbejdertid 

pr. borgerforløb 

(as-is) 

Medarbejdertid 

pr. borgerforløb 

(to-be) 

Apopleksi kombiforløb 26,6 mio. kr. +/- 6,7 mio. kr. 67t. 0 m. 53t. 20 m. 

Apopleksi individuelle forløb 22,0 mio. kr. +/- 5,3 mio. kr. 56t. 45 m. 38t. 45 m. 

Geriatri §§86.1 og 140 

kombiforløb 
85,6 mio. kr. +/- 27,2 mio. kr. 

17t. 25 m. 11t. 45 m. 

Geriatri §86.2 hold 3,7 mio. kr. +/- 1,9 mio. kr. 5t. 1 m. 4t. 25 m. 

Geriatri §86.2 kombiforløb 20,8 mio. kr. +/- 8,0 mio. kr. 13t. 33 m. 9t. 13 m. 

Hjerte-kar hold 23,6 mio. kr. +/- 4,7 mio. kr. 6t. 37 m. 4t. 41 m. 

KOL hold 16,5 mio. kr. +/- 3,2 mio. kr. 6t. 5 m. 4t. 25 m. 

Diabetes hold  12,8 mio. kr. +/- 2,7 mio. kr. 6t. 37 m. 4t. 41 m. 

Kronikere §86.2 hold 24,6 mio. kr. +/- 6,3 mio. kr. 4t. 45 m. 1t. 45 m. 

Faste omkostninger -45,8 mio. kr. - - - 

Nettopotentiale, i alt 190,4 mio. kr. - - - 

                                                      

1 Medarbejdertid pr. borgerforløb er opgjort inkl. forberedelsestid, indledende visitationsmøde og ekstra tidsforbrug vedr. digital 

træningsløsning (to-be); tidsforbrug ved holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet.); tidsforbrug ved 

holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet. Opgørelsen beskriver en driftssituation, og medarbejdertid i relation 

til implementering af digitalt understøttet genoptræning er derfor ikke indregnet (jf. beskrivelse af faste og variable 

omkostninger i kapitel 7. 
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4. Borgerne tager godt imod digitalt understøttet træning – særligt i kombination med 

træning ved fysisk fremmøde 

Overordnet set tager de interviewede borgere godt imod de digitale træningsløsninger, men lægger 

også stor vægt på betydningen af at kunne møde frem til holdtræning. Den positive modtagelse af den 

digitalt understøttede træning begrundes blandt andet med, at de fleste borgere i forvejen er vant til at 

have ansvar i det daglige, og at andet ville være underligt i forhold til egen krop. Frihed til at træne på 

steder og tidspunkter, som passer den enkelte borger bedst fremhæves også. 

Endvidere synliggør borgerinterviewene vigtigheden af, at det sundhedsfaglige personale bruger de 

indsamlede data om borgernes træning aktivt i dialogen med borgerne om justering af konkrete 

øvelser og den fremadrettede indsats. Hvis anvendelsen af de borgerrapporterede data er usynlig 

eller uklar for borgerne, virker det for langt de fleste demotiverende i forhold til såvel brug af den 

digitale træningsløsning som det samlede træningsforløb. 

Endelig oplever borgerne generelt de digitale træningsløsninger som lette at bruge. Hovedparten af 

borgerne er teknologivante – nogle dog mere end andre – og der er borgere, som har oplevet 

problemer med de digitale træningsløsninger. 

5. Digitalt understøttet træning ændrer arbejdsopgaverne og giver nye muligheder i 

træningen af borgerne 

Det er gennemgående, at medarbejderne ofte kombinerer digitalt understøttet egentræning med 

træning ved fysisk fremmøde i de konkrete forløbssammensætninger, og at de tager udgangspunkt i 

en individuel vurdering af den enkelte borger – og ikke altid med afsæt i diagnose eller træningsbehov 

– når de beslutter, om borgeren er egnet til at modtage digitalt understøttet genoptræning. Mange af 

de interviewede medarbejdere ser et potentiale for øget dokumentation og bedre understøttelse af 

borgernes egentræning i de digitale træningsløsninger. 

Derudover viser fokusgrupperne, at de interviewede sundhedsfaglige medarbejdere arbejder med 

digitalt understøttet genoptræning på en række forskellige måder og med forskelligt ambitionsniveau i 

forhold til teknologiunderstøttet omlægning af eksisterende arbejdsgange og træningsforløb. I 

forlængelse heraf har de interviewede medarbejdere forskellige erfaringer og forskelligt perspektiv på 

teknologiens muligheder. Det er dog et gennemgående træk, at indførelsen af digitalt understøttede 

træningsforløb stiller krav til medarbejderne i forhold til at ændre på vante roller og arbejdsgange, fordi 

opgaverne i relation til borgernes træningsforløb ændrer karakter med brugen af digitale 

træningsløsninger. 

Endelig viser evalueringen, at medarbejderne generelt er gode til at håndtere mindre tekniske 

problemer og formår at anvende de digitale træningsløsninger i det daglige på trods af oplevede fejl 

og mangler. Evalueringen viser dog samtidig, at tekniske problemer i en række tilfælde kan virke 

diskvalificerende i forhold til brugen af en løsning – særligt hvis medarbejderne vurderer, at det går ud 

over fagligheden. 
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Regeringen og KL har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 
2013-2020 igangsat et initiativ om digitalt understøttet genoptræning (initiativ 3.2). 
Som følge af initiativet er der udarbejdet en effektevaluering, der belyser de kliniske, 
økonomiske, organisatoriske og borgerrettede effekter ved en systematisk 
anvendelse af digitalt understøttet genoptræning i relation til udvalgte målgrupper. 
Nærværende rapport omfatter resultaterne fra effektevalueringens spor 2, der 
omfatter en række udvalgte målgrupper – borgere med apopleksi, borgere med 
kroniske sygdomme (diabetes, hjerte/kar og KOL) samt alment svækkede ældre 
(geriatri) – der tilbydes træning i kommunalt regi efter en række forskellige 
paragraffer (Sundhedslovens §119 og §140 samt Servicelovens §86.1, §86.2 og 
§83a). Den samlede effektevaluering er gennemført af PA Consulting Group i 
perioden oktober 2015 til marts 2016.   

1.1 Opdrag og baggrund 

Regeringen og KL har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 2013-2020 igangsat et 

initiativ vedrørende digitalt understøttet genoptræning – strategiens initiativ 3.2.  

Der er i perioden 2013-2014 gennemført en foranalyse af eksisterende kommunale erfaringer med 

digitalt understøttet genoptræning, som blandt andet viste et behov for yderligere dokumentation af 

anvendelsen af digitalt understøttet genoptræning, herunder mere systematisk dokumentation af 

effekterne. 

Formålet med effektevalueringen af digitalt understøttet genoptræning er at tilvejebringe det 

nødvendige beslutningsgrundlag for, at der ved ØA17 kan indgås aftale om eventuel national 

udbredelse af digitalt understøttet genoptræning frem mod 2020, hvor dette er relevant, og at der med 

ØA17 opstilles konkrete mål for udbredelse. 

PA Consulting Group har udarbejdet effektevalueringen, som har været forankret i en Styregruppe for 

digitalt understøttet genoptræning, der har haft det faglige ansvar for projektet. Styregruppen har 

bestået af KL, Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen (formand). Desuden 

afrapporteres effektevalueringens resultater til Styregruppen for strategi for digital velfærd. 

Effektevalueringen har været tilrettelagt i tre parallelle spor: 

 Spor 1, der har haft fokus på borgere med nyt knæ eller ny hofte (knæ- og hoftealloplastik), der 

modtager kommunal genoptræning efter Sundhedslovens §140 

 Spor 2, der har haft fokus på øvrige egnede målgrupper, der modtager genoptræning eller 

vedligeholdende træning efter Sundhedslovens §119 og §140 samt Servicelovens §86.1, §86.2 og 

§83a 

 En række understøttende analyser, herunder afdækning af tekniske aspekter, markedsanalyse og 

kortlægning af erfaringer og anbefalinger vedrørende implementering. 

1.2 Rapportens struktur 

Nærværende rapport præsenterer de væsentligste resultater og konklusioner fra effektevalueringens 

spor 2, der har haft fokus på digitalt understøttet genoptræning til borgere med apopleksi, borgere 

med kroniske sygdomme (diabetes, hjerte/kar og KOL) samt alment svækkede ældre (geriatri). 

1 INDLEDNING 
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Den resterende del af denne rapport består af følgende kapitler: 

Kapitel 2: Målgrupper og egnede borgere 

Kapitel 3: Klinisk effekt 

Kapitel 4: Borgerperspektiv 

Kapitel 5: Medarbejderperspektiv 

Kapitel 6: Forløb – volumen og sammensætning  

Kapitel 7: Business case 

 

Effektevalueringens øvrige resultater er afrapporteret i en række særskilte rapporter: 

 Spor 1: Knæ- og hoftealloplastik 

 Afdækning af tekniske aspekter 

 Markedsanalyse.  

Dertil kommer en række understøttende bilag, der beskriver evalueringsdesign, anvendte metoder, 

beregningsforudsætninger, datagrundlag m.m. 
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Dette kapitel beskriver fokus for effektevalueringens spor 2, herunder baggrunden for 
udvælgelse af de målgrupper, der er medtaget i effektevalueringen. I forlængelse 
heraf sammenfatter kapitlet en række helt centrale iagttagelser fra effektevalueringen 
i relation til spørgsmålet om, hvilke borgere der kan have gavn af digitalt understøttet 
træning, og som tillige er motiverede for at bruge det. 

Kapitlet konkluderer, at borgernes træningsmæssige behov er forskelligartede, og at 
brugen af digitale træningsløsninger derfor ikke er et tilbud for alle. Omvendt kan det 
konkluderes, at der med stor sandsynlighed findes borgere egnet til digitalt 
understøttet træning på tværs af en meget bredere vifte af målgrupper og diagnoser 
end de 10-12 pct. af alle kommunale træningsforløb, der samlet set er medtaget i 
effektevalueringens spor 1 og 2. 

2.1 Egnethed – målgrupper og diagnoser 

Formålet med effektevalueringens spor 2 har været at identificere andre målgrupper end borgere med 

nyt knæ eller ny hofte (omfattet af spor 1) og evaluere effekten af digitalt understøttet træning til disse 

målgrupper, der modtager genoptræning eller vedligeholdende træning efter Sundhedslovens §119 og 

§140 samt Servicelovens §86.1 og §86.22. I alt omfatter disse paragraffer årligt omkring 225.000 

træningsforløb i kommunalt regi, hvoraf borgere henvist med en genoptræningsplan efter 

Sundhedslovens §140 udgør to tredjedele3. 

Med afsæt i erfaringerne fra foranalysen er der inden for ovenstående hovedmålgrupper (paragraffer) 

foretaget en vurdering af mulige delmålgrupper, der kunne være særligt egnede til digitalt understøttet 

træning. De identificerede delmålgrupper er opdelt efter specifikke diagnoser/funktionsnedsættelser 

og vurderet ud fra tre kriterier for relevans i relation til effektevalueringen: 

1. Egnethed. I hvilket omfang er træningsbehovet/typen af øvelser, der retter sig mod en specifik 

delmålgruppe, egnet til digitalt understøttet genoptræning? Vurdering foretaget på baggrund af 

input fra fysioterapeuter samt studier på området i relation til følgende to parametre: 

a. Stiller øvelserne krav om høj grad af præcision i udførelsen? Dette kan eksempelvis være 

tilfældet ved genoptræning efter nogle ortopædkirurgiske indgreb. Omvendt er kravet om 

præcision mindre i de øvelser, hvor det primære sigte er at træne de store muskelgrupper 

samt kondition. 

b. Indgår træningen i en bredere indsats, som gør det svært eller umuligt at erstatte dele af den 

superviserede træning med egentræning? Dette kan eksempelvis være tilfældet i komplekse 

apopleksiforløb. 

2. Erfaringer. I hvilket omfang er der gjort kommunale erfaringer med digitalt understøttet træning til 

den specifikke målgruppe og i hvilket omfang findes der internationale studier? Vurdering 

                                                      

2 Kronikerrehabilitering efter Sundhedslovens §119 er medtaget, da der i den indledende afdækning har vist sig væsentlige 

træningsmæssige sammenfald med indsatserne under de øvrige paragraffer. 

3 Se bilag B for en uddybende beskrivelse af kildematerialet bag dette estimat. 

2 MÅLGRUPPER OG EGNEDE BORGERE 
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foretaget på baggrund af data fra pilotprojekter analyseret i foranalysen samt opdateret 

kortlægning af kommunale projekter. 

3. Volumen. Hvor mange forløb er der årligt inden for den specifikke målgruppe? Vurdering 

foretaget på baggrund af udtræk fra en række kommuner i forbindelse med foranalysen samt 

data fra e-sundhed.dk og kliniske kvalitetsdatabaser. 

Nedenstående figur 2 viser en oversigt over resultaterne af den gennemførte screening. 

Figur 2 Screening af målgrupper 

 

På baggrund af den gennemførte screening er følgende målgrupper udvalgt til at indgå i 

effektevalueringens spor 2: 

 Apopleksi 

 Diabetes 

 Hjerte-/karsygdomme 

 KOL 

 Alment svækkede ældre (geriatri). 

2.2 Egnethed – personlige karakteristika 

I forlængelse af ovenstående afsnits fokus på egnethed i form af målgrupper samt diagnoser og 

funktionsnedsættelse opsummerer dette afsnit erfaringer og indtryk fra interviews med 

sundhedsfaglige medarbejdere og borgere i relation til den del af spørgsmålet om egnethed til digitalt 

understøttet træning, der i højere grad fokuserer på personlige karakteristika, egenskaber og 

kompetencer. For at konkretisere nogle af effektevalueringens centrale findings på dette område er 

der i forlængelse heraf udviklet fem personaer i relation til borgernes tilgang til og brug af digitalt 

understøttet genoptræning. 

 

SUL §140

SEL §86.1

Ortopædkirurgiske problemstillinger

Medicinske problemstillinger

Neurologiske problemstillinger

Andre problemstillinger

Knæ – alloplastik (spor 1)

Knæ - øvrige

Skulder

Ryg

Hofte – alloplastik (spor 1)

Hofte - øvrige

Hånd

Geriatri

Diabetes (rehabilitering)

Hjerte/kar (rehabilitering)

KOL (rehabilitering)

Apopleksi

Cerebral parese

Hovedtraumer

Delmålgruppe* Egnethed Erfaring Volumen

* Der er kun medtaget delmålgrupper, hvor der er identificeret kommunale erfaringer

SEL §86.2 Medicinske problemstillinger

Geriatri

Diabetes (rehabilitering)

Hjerte/kar (rehabilitering)

KOL (rehabilitering)
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2.2.1 Medarbejdernes vurderingskriterier 

Hovedparten af de interviewede medarbejdere fortæller, at de foretager en individuel vurdering af, 

hvorvidt den enkelte borger vil kunne have gavn af et digitalt understøttet træningsforløb. I forlængelse 

heraf viser interviewene med såvel borgere som medarbejdere, at der er forskelligartede behov, evner 

og motivationsfaktorer blandt borgerne, og at det kræver forskellige indsatser at imødekomme disse, 

så borgerne får en så god træning som muligt. Digitalt understøttet træning som beskrevet i 

nærværende effektevaluering er med andre ord ikke et tilbud, der vil passe til alle borgere, som 

tilbydes træning i kommunalt regi. 

Flere af de interviewede medarbejdere indikerer også, at det ikke nødvendigvis er hensynet til en 

borgers specifikke diagnose, der er i spil, når de vurderer, om vedkommende har glæde af digitalt 

understøttet genoptræning. Det handler mere om borgerens sindelag, præferencer, tekniske kunnen 

og lignende. Der vil derfor med stor sandsynlighed findes borgere egnet til digitalt understøttet træning 

på tværs af en meget bredere vifte af diagnoser og henvisningsårsager end de, der er medtaget i 

effektevalueringens spor 1 og 2. 

Nedenfor sammenfattes de væsentligste iagttagelser fra fokusgrupperne i relation til de aspekter, 

medarbejderne lægger vægt på i deres vurdering af borgere på tværs af en række målgrupper i 

forbindelse med tilbud om digitalt understøttet genoptræning. Dertil kan der for nogle målgrupper være 

specifikke forhold, som gør sig gældende (se kapitel 6). 

Tabel 3 Vurdering af borgeres egnethed til digitalt understøttet træning 

Vurdering af borgeres egnethed til digitalt understøttet træning 

Forudsætninger for at få tilbudt digitalt understøttet genoptræning: 

 Borgeren må ikke være blind 

 Borgeren skal kunne tale og forstå dansk 

 Borgeren har en selvstændig gangfunktion evt. med hjælpemiddel 

 Borgeren har ingen eller kun lettere kognitiv funktionsnedsættelse 

 Borgeren kan demonstrere brug af den digitale træningsløsning efter gennemgang med medarbejder. 

Motivationsfaktorer der fremmer borgerens ønske om at anvende digitalt understøttet genoptræning: 

 Borgeren efterspørger, hvad de selv kan gøre, f.eks. i weekenden eller om aftenen. 

 Borgeren er åben over for at prøve nyt 

 Borgeren er så langt i sit træningsforløb, at borgeren kender træningsøvelserne og viser forståelse for egen 

formåen  

 Borgeren har opbygget en tillidsrelation til medarbejderen, der introducer løsningen 

 Borgeren motiveres af, at medarbejderen holder øje med træningen 

 Borgeren har kendskab til eller interesse for it 

 Borgeren motiveres af konkurrence. 

Det kan i en række situationer være særligt relevant at tilbyde digitalt understøttet genoptræning: 

 Borgeren efterspørger selv frihed i træningsforløbet 

 Borgeren er ikke glad for holdtræning eller individuel træning 

 Borgeren kan/vil ikke indordne sig bestemte tider og forløb. 

2.2.2 Fem personaer 

I forlængelse af ovenstående er der udviklet fem personaer. Der er tale om fem fiktive brugere af 

digitalt understøttet genoptræning, der beskriver fem forskellige måder, som borgere navigerer og 

rationaliserer på, når de modtager digitalt understøttet genoptræning, og som er udviklet med afsæt i 

de gennemførte borger- og medarbejderinterviews. 

Personernes navn, alder, beskæftigelse og interesseområder er tilføjet for at gøre det nemmere at 

forholde sig til de enkelte personaer. Borgerkarakteristika, behov og hvordan medarbejderne 

imødekommer borgerens behov ved brug af digitalt understøttet genoptræning giver et generaliseret 

billede af adfærd og behov for hver af de fem personaer. 
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De fem personaer er: 

1. Den selvstændige 

2. Den åbne 

3. Den skeptiske 

4. Den autoritetstro 

5. Den forsigtige. 

Figur 3 Den selvstændige (persona) 

 

 

Den selvstændige

Livssituation

Anne er gift med Peter, og de har to børn på 12 og 14 

år. Da hun fik sin blodprop, arbejdede hun som 
folkeskolelærer, men har været sygemeldt de sidste 

to måneder fra arbejdet. Hun kan mærke en hurtig 

fremgang i sit kognitive funktionsniveau, siden hun 
startede med genoptræningen og er begyndt at gøre 

sig forhåbninger om, snart at kunne komme tilbage til 
arbejdet – måske på deltid til at begynde med. Hun 

ser også frem til snart at kunne tage mere aktiv del i 

familiens aktiviteter.

Dorthe, 44 år

Diagnose: Blodprop

i hjernen

Borgerkarakteristika

• Er løsningsorienteret og har en indre drivkraft for at få det bedre

• Er træningsvant

• Efterspørger ting, som hun selv kan gøre og er i stand til selv at 
varetage træningen

• Har selv et device, som træningsløsningen kan overføres på
• Har en tilknytning til arbejdsmarkedet

Behov

• Efterspørger fleksibilitet og vil selv bestemme, hvornår træningen 

skal foregå

• Vil gerne kunne konkurrere og se progression
• Tager selv kontakt til den sundhedsprofessionelle medarbejder, hvis 

der skal ændres noget i træningsprogrammet
• Vil gerne hurtigt tilbage til funktionsniveau

Hvordan imødekommer medarbejderen borgerens behov ved brug 
af en digital løsning?

• Kan fortælle borgeren, hvad øvelser og træning er godt for

• Kan tilbyde borgeren en fleksibel løsning, der giver borgeren 
mulighed for at træne, når det passer ind i borgerens hverdag

• Kan tilbyde at lægge nye øvelser ind løbende

”Jeg har været meget 
målrettet hele vejen 

igennem, og jeg har villet 

tilbage til, hvor jeg var 
før. Så det har kun 

kunnet støtte op om, at 
jeg selv kunne gøre 

noget.”
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Figur 4 Den åbne (persona) 

 

Figur 5 Den skeptiske (persona) 

 

Den åbne

Livssituation

Lis har arbejdet som plejer i psykiatrien i mange år 

men gik på efterløn for nogle år siden. Udover KOL 
har hun også problemer med ryggen. Lis har tre 

voksne børn og fem børnebørn, og hun synes det er 

inspirerende for hendes træning når børnebørnene 
lege med tabletten og de kan træne sammen. Lis 

synes, at det er spændende at være med i forsøg og 
vil gerne bidrage med, hvad hun kan, hvis det kan 

forbedre genoptræningsområdet. Selvom Lis godt kan 

se de muligheder, som hendes tablet giver hende i 
træningen, kunne hun ikke undvære hendes 

holdtræning, da det er rart for hende at tale med 
andre i samme situation som hende selv.

Lis, 67 år 

Diagnose: KOL

Borgerkarakteristika

• Kan lide at være med i forsøg og andre nye tiltag

• Er digitalt engageret, viser interesse for udstyret og er tilgivende, når 

udstyret driller
• Holder mest af at træne, hvis det foregår sammen med andre

Behov

• Vil gerne have tilbagemeldinger på træningen på grund af 

nysgerrighed

• Vil gerne være med til at udvikle noget
• Vil gerne have at familien eller andre er involveret

Hvordan imødekommer medarbejderen borgerens behov ved brug 
af en digital løsning?

• Kan være med til at skabe et forum, hvor borgeren kan drøfte 

træningen med andre 
• Kan opfordre til, at familien bliver involveret i træningen

• Kan løbende give tilbagemelding til borgeren om, hvordan det går 
med træningen og projektet

”Så blev jeg spurgt, om jeg 
ville være med. Jeg elsker, 

når folk spørger mig, om 

jeg vil være med i et 
forsøg, for hvis der er 

noget, de kan lære af det, 
så kan jeg ikke forstå, at 

folk siger nej. Jeg vil gerne 

hjælpe, hvor jeg kan.”

Den skeptiske

Livssituation

Bjarne er førtidspensionist.  Han har tidligere arbejdet 

som truckfører på et lager, hvor han i mange år var 
tillidsrepræsentant.

Bjarne mistede sin kone for fem år siden, efter at 
konen havde et langt sygdomsforløb med 

undersøgelser og indlæggelser på hospitalet. 

Undervejs i forløbet lavede sygehusvæsenet flere fejl, 
hvilket gør, at Bjarne gerne vil have kontrol over 

situationen selv. I starten gad Bjarne ikke at træne 
med det udstyr, som hende oppe fra kommunen gav 

til deltagerne på træningsholdet, men efter han har 

hørt fra de andre deltagere, at det fungerer fint for 
dem, vil han prøve at give det en chance.

Bjarne, 64 år

Diagnose: Diabetes

Borgerkarakteristika

• Tvivler på informationen om udstyret, og hvad data bliver brugt til 

• Er kritisk over for træningen og øvelserne

• Bliver oprevet over ikke at kunne finde ud af det tekniske

Behov

• Vil gerne have information om alt

• Vil gerne have mulighed for at få svar på spørgsmål

• Vil gerne have tilpasset træningen løbende for ikke at kede sig
• Har behov for hjælp med teknikken

• Kan blive overbevist ved at høre andre borgeres positive erfaringer 
med digitalt understøttet genoptræning

Hvordan imødekommer medarbejderen borgerens behov ved brug 
af en digital løsning?

• Kan give meget og grundig information om løsningen, udbyttet, 

indstillinger og øvelserne indledningsvis, undervejs og ved 
afslutningen 

• Kan skabe et forum, hvor andre borgere fortæller om deres 
oplevelser med træningen (kan være med til at overbevise)

• Kan have en plan B ved manglende træning fra borgerens side

”Du kan gå ind og se, 
hvad du skulle have 

lavet, og så kan du sidde 

og få det skide dårligt 
over, at du ikke har gjort 

det.”
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Figur 6 Den autoritetstro (persona) 

 

Figur 7 Den forsigtige (persona) 

 

 

Den autoritetstro

Livssituation

Birthe bor alene i sin lejlighed. Hun fik en operation i 

hjertet for to år siden og har efterfølgende haft 
problemer med at gå. Lige efter operationen fik hun 

tilbudt genoptræning af kommunen, men hun har 

stadig problemer og har nu fået tilbudt et 
træningsforløb igen, hvor hun skal bruge en tablet. 

Birthe vil helst have mere af holdtræningen, men hun 
ved godt, at der nok er nogen, der har mere behov for 

træningen, end hun har. Birthe synes, at det kan 

være svært at få trænet det hun skal ifølge 
træningsprogrammet, så nogen gange skriver hun 

mere på, end hvad hun egentlig har trænet, for hun vil 
nødig skuffe terapeuten.

Birthe, 83 år

Diagnose: Hjerteoperation 

Borgerkarakteristika

• Laver øvelserne, fordi hun får besked på det.

• Kan føle sig forpligtet til at skrive mere træning på, end hun reelt har 

trænet af hensyn til den sundhedsfaglige medarbejder.
• Sætter pris på at få ros og efterspørger, at nogle overvåger hendes 

træning.
• Vil gerne være med til at hjælpe kommunen 

Behov

• Vil gerne kontrolleres/holdes øje med

• Vil gerne hjælpes, men beder ikke selv om hjælp

• Vil ikke være til ulejlighed og spørger derfor ikke om hjælp eller 
support

Hvordan imødekommer medarbejderen borgerens behov ved brug 
af en digital løsning?

• Kan bruge noget tid til at oprette en tillidsrelation inden start og få 

forventningsafstemt
• Kan tage initiativ til samtaler, hvor borgeren kan stille spørgsmål, og 

hvor træningen kan justeres efter behov
• Kan løbende give tilbagemelding til borgeren om, hvordan det går 

med træningen og projektet

”Det er som igennem hele 
livet. Du skal gøre det og 

det. Og det er der en grund 

til. Jeg tror, det kommer an 
på, hvordan man er blevet 

opdraget. Hvis nogen har 
gjort sig den besværlighed 

at finde ud af, hvordan man 

får det bedre, hvorfor gør 
man det så ikke?”

Den forsigtige

Livssituation

Ole har arbejdet det meste af sit liv som buschauffør 

men er nu pensioneret. Ole er en stor mand og hans 
læge har sagt, at han skal motionere og spise sundt 

for at tabe sig. Han blev tidligere sendt på 

holdtræning, men han blev tit hjemme, fordi han 
havde svært ved at få vejret. Ole har aldrig gået til 

noget sport og er meget usikker på, hvordan man 
laver øvelserne, som terapeuten har vist ham.  IT og 

computere har Ole aldrig interesseret sig for, og han 

er bange for at komme til at rode ved noget, der 
ødelægger det udstyr, han har fået med hjem. Han 

foretrækker at lægge 7-kabale eller spille whist med 
sin kone.

Ole, 71 år

Diagnose: KOL og 

diabetes

Borgerkarakteristika

• Er ikke vant til at træne og har et deraf lavt funktionsniveau 

• Er i tvivl om, hvordan øvelserne skal udføres og stopper hurtigt, når 

det bliver svært 
• Kan være flov over at træne sammen med andre

Behov

• Vil træne alene eller med ligesindede

• Har fysisk svært ved at træne og er for svag til at komme til 

holdtræning 
• Er vedvarende i tvivl om, hvorvidt øvelserne laves korrekt

Hvordan imødekommer medarbejderen borgerens behov ved brug 
af en digital løsning?

• Kan bruge noget tid til at oprette en tillidsrelation inden start og få 

forventningsafstemt
• Kan følge med i træningsindsatsen, og skabe plads og lydhørhed 

over for borgerens behov.
• Kan tilpasse træningen undervejs, så borgeren kan mærke, at det 

hjælper

• Kan have en plan B ved manglende træning fra borgerens side

”Da terapeuten 
fortalte det, tænkte 

jeg, at det var fint, 

men så da jeg kom 
hjem, tænkte jeg 

”hvad var det nu, hun 
sagde det var?”
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2.3 Effektevalueringens samlede scope 

Kombinationen af et antal udvalgte målgrupper og et fokus på personlige karakteristika, betyder, at det 

langt fra er alle træningsforløb i kommunalt regi, der som udgangspunkt vil være egnede til digitalt 

understøttet træning. Som nævnt ovenfor viser evalueringen dog samtidig, at digitalt understøttet 

træning med stor sandsynlighed kan være et relevant tilbud i langt flere træningsforløb end de, der er 

medtaget i nærværende effektevaluering. 

Nedenstående figur 8 giver et overblik over effektevalueringens samlede scope forstået som andelen 

af træningsforløb i de udvalgte målgrupper, der er vurderet som egnede til digitalt understøttet træning 

og derfor medtaget i de opstillede business cases. 

Figur 8 Effektevalueringens scope 

 

 

Som det fremgår af ovenstående figur omfatter effektevalueringens spor 2 et udsnit af borgere med 

apopleksi, diabetes, hjerte-/karsygdomme og KOL samt alment svækkede ældre, der vurderes at 

være egnede til at modtage digitalt understøttet træning efter sundhedslovens §119 eller §140 samt 

efter servicelovens §86.1 og 86.2 (se kapitel 6 for en uddybende beskrivelse af de 

målgruppespecifikke vurderinger af egnethed). Dette udsnit udgør 7-8 pct. af det samlede antal årlige 

træningsforløb i kommunerne. 

Tilsvarende omfatter effektevaluering som helhed og de opstillede business cases for spor 1 og 2 

samlet set 10-12 pct. af de træningsforløb, der årligt gennemføres i kommunalt regi. Ud fra en 

betragtning om at sikre tilstrækkelig volumen i en fremadrettet implementering er det nødvendigt at se 

effektevalueringens to spor i sammenhæng. 
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Dette kapitel sammenfatter resultaterne vedrørende den kliniske effekt af digitalt 
understøttet genoptræning til borgere inden for de udvalgte målgrupper – borgere 
med apopleksi, borgere med kroniske sygdomme (diabetes, hjerte/kar og KOL) samt 
alment svækkede ældre (geriatri). Kapitlet bygger på viden og data fra en række 
kommunale projekter samt fra internationale studier. 

Kapitlet præsenterer de væsentligste resultater og konklusioner fra identificerede kommunale 

projekter samt danske og internationale studier i relation til den kliniske effekt af digitalt understøttet 

genoptræning. Der er for hver målgruppe foretaget en vurdering af den træningsmæssige effekt med 

afsæt i to typer af dokumentation: 

 Erfaringer fra kommunale projekter  

 Danske og internationale kliniske studier 

De to typer af dokumentation skal betragtes som komplementære input til en samlet vurdering af den 

træningsmæssige effekt4. 

Kapitlet er struktureret med afsæt i de målgrupper, der er udvalgt som fokus i evalueringens spor 2: 

 Apopleksi  

 Diabetes 

 KOL 

 Hjerte/kar 

 Alment svækkede ældre (geriatri). 

3.1 Apopleksi 

Dette afsnit sammenfatter resultaterne vedrørende den kliniske effekt af digitalt understøttet 

genoptræning til borgere med apopleksi. Konklusionerne er baseret på relevante danske kommunale 

erfaringer samt internationale kliniske studier. Endvidere vurderes mængden af kommunale erfaringer 

og overførbarheden af de internationale erfaringer til en dansk kommunal kontekst. 

3.1.1 Kort om de identificerede projekter og studier 

De her afrapporterede kommunale erfaringer med digitalt understøttet genoptræning baserer sig på i 

alt 2 kommunale projekter (Helsingør og Holbæk kommune), der tilsammen omfatter 42 forløb, hvor 

borgerne er blevet start- og sluttestet, og hvor resultaterne er skriftligt afrapporteret fra projektet. 

Begge projekter anvender Mitii som er en fast sensorbaseret teknologi. Varigheden af de afprøvede 

digitalt understøttede træningsforløb varierer både internt i projekterne men også imellem dem. I det 

ene projekt spænder forløbene fra to til 23 uger. Størstedelen af forløbene har et otte til ti ugers 

forløb. I det andet kommunale projekt spænder forløbene fra tre til 20 uger. Frekvensen af træningen 

har i det ene projekt været stærkt varierende, mens den i det andet studie ikke er angivet. 

Sessionerne har i det første projekt haft en varighed mellem 13 og 35 minutter, mens varigheden af 

sessionerne i det andet projekt ikke er oplyst. Endvidere har kommunale medarbejdere som led i 

                                                      

4 For en oversigt over medtagne projekter og kliniske studier, se bilag C. 

3 KLINISK EFFEKT 



 

18 

 

evalueringens fokusgrupper beskrevet to digitalt understøttede træningsforløb rettet mod borgere med 

apopleksi (såkaldte to-be forløb, jf. kapitel 5). 

Der er i alt identificeret 10 internationale kliniske artikler på området og et dansk klinisk studie 

(forankret på Herlev hospital). Størstedelen af de internationale studier anvender et RCT-design. 

Studiernes størrelse varierer imellem fem og 887 borgere. Varigheden af de afprøvede digitalt 

understøttede træningsforløb spænder fra to til 12 uger, men størstedelen af forløbene har et otte 

ugers forløb. Frekvensen af træningen spænder fra to til fem træningsgange om ugen med sessioner 

på mellem 20 og 90 minutters varighed. En klar størstedel af studierne kigger på enten app og portal 

løsninger eller fast sensorbaseret teknologi. Studierne anvender meget varierende tilgange til 

udførslen af træningen, nogen får borgerene til at anvende teknologien på et træningscenter, andre 

giver borgeren teknologien med hjem, andre igen kombinerer de to former. Endvidere er det 

varierende i hvor høj grad et forløb er kortlagt for borgeren. I enkelte studier har forløbets rammer 

været ganske skarpt defineret ift. antal min. pr. session, frekvens og antal uger. Andre studier har 

ladet det være op til borgeren selv at træne når lysten, tiden og behovet meldte sig. 

3.1.2 Klinisk effekt 

De kommunale projekter indikerer at der kan være en betydelig egenoplevet effekt og tilfredshed 

med træningen. Derudover vurderer sundhedsfagligt personale i det ene kommunale projekt, at der er 

en god træningsmæssigeffekt ved brug af digitale træningsløsninger til genoptræningen af borgere 

med apopleksi. Samme projekt har fundet en særligt god træningseffekt i forbindelse med delvis 

substitution af eller udslusning fra traditionelle træningsforløb.  

De internationale studier indikerer at borgere med apopleksi finder digitalt understøttet 

genoptræning sjovere end traditionelle genoptræningsforløb. Der er ligeledes indikationer på, at 

livskvaliteten stiger, og forekomsten af indikatorer på depression falder, når computerspil introduceres 

som et træningsredskab. Studierne viser, at borgernes kliniske tilstand gavnes af, at de digitale 

løsninger muliggør træning uden for rammerne af træningscentret og uden tilstedeværelse af det 

sundhedsfaglige personale. 

3.1.3 Vurdering 

Der er kun få dokumenterede forløb i de to identificerede kommunale projekter, og der ikke anvendt 

systematiske tests og kontrolgrupper. Endvidere er der kun identificeret et mindre antal kommuner, 

som arbejder med digitalt understøttet træning til borgere med apopleksi. Vurderingen er derfor, at der 

er en lav grad af dokumenteret effekt i de kommunale projekter, og at der på nuværende tidspunkt 

er få kommunale erfaringer på området. 

Der er identificeret 11 kliniske studier heraf et dansk5. Blandt disse er der flere RCT-studier, hvoraf 

flere viser positive resultater, uden at der kan konkluderes entydigt på effekten. Flere af de kliniske 

studier fokuserer på træning i hjemmet og/eller en kombination af egentræning og træning støttet af 

en fysioterapeut. Der vurderes derfor at være nogen grad af dokumenteret effekt i de kliniske 

studier og en høj grad af overførbarhed af de kliniske studier til en dansk kommunal kontekst. 

3.2 Diabetes 

Dette afsnit sammenfatter resultaterne vedrørende den kliniske effekt af digitalt understøttet 

genoptræning til borgere med diabetes type 2. Konklusionerne er baseret på relevante danske og 

internationale kliniske studier. Erfaringerne herfra vurderes i relation til overførbarheden til en dansk 

kommunal kontekst. 

                                                      

5 Resultater udestår endnu. 



 

19 

 

3.2.1 Kort om de identificerede projekter og studier 

De her afrapporterede kommunale erfaringer med digitalt understøttet genoptræning baserer sig på 

et regionalt forankret forskningsprojekt6. Projektet har fokus på digitalt understøttet træning baseret på 

intervalgang til borgere med diabetes type 2. Forskningsprojektet har offentliggjort to studier med i alt 

70 inkluderede træningsforløb fordelt på to forskellige teknologiske løsninger7.  

Det ene studie bygger på et RCT-design og omfatter to interventions grupper med 12 borgere samt 

otte borgere i en kontrolgruppe. Det andet studie undersøger 46 diabetikere i den danske DD2 

database der har anvendt applikationen Interwalk – en intervalbaseret digitalt understøttet 

genoptrænings app. Et endnu ikke udgivet klinisk studie har således evalueret på disse borgeres 

kliniske udbytte af applikationen. Der ikke anvendt et RCT-design men gruppens resultater er 

sammenlignet med en bred population af diabetes type 2 borgere8.  Resultaterne fra disse database 

udtræk er sammenfattet i et konferencenotat som er medtaget i afdækningen af danske erfaringer på 

området. Interwalk er baseret på et interval program med gang af tre minutters varighed ved høj 

hastighed efterfulgt af 3 minutter med en lavere hastighed. Endvidere har kommunale medarbejdere 

som led i evalueringens fokusgrupper beskrevet to digitalt understøttede træningsforløb rettet mod 

borgere med diabetes type 2 (såkaldte to-be forløb, jf. kapitel 5)9. 

Der er identificeret et internationalt klinisk studie på området. Studiet anvender et tre-armet RCT-

design, hvor en kontrolgruppe modtog sædvanlig pleje og to interventionsgrupper modtog forskellige 

typer af digitalt understøttet genoptræning. Studiet baserer sig på 151 borgere. Varigheden af de 

afprøvede digitalt understøttede træningsforløb strakte sig over et år, og der blev ikke ordineret en 

bestemt træningsfrekvens eller sessionslængde. 

3.2.2 Klinisk effekt 

De danske erfaringer indikerer der er gode kliniske gevinster at hjemtage i forbindelse med 

intervalgang for type 2 diabetikere. RCT-studiet konkluderer på baggrund af VO2-max, body mass og 

blodsukker data at denne form for træning har gode kliniske resultater. Derudover indikerer studiet, at 

anvendelsen af en digital træningsløsning kan virke motiverende borgerne. Dette resultat er relevant i 

relation til brug af digitale træningsløsninger, der tillader, at borgerne kan træne selvstændigt uden for 

rammerne af træningscentre og uden tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale. Det andet danske 

studie viser, at brugerne af Interwalk applikationen var mere fysisk aktive og havde et mindre hofte-

talje mål end de øvrige borgere med diabetes type 2. Den manglende randomisering imellem 

grupperne betyder dog, at der ikke er sikkerhed om årsagerne til den målte effekt. Endvidere 

konkluderer studiet, at det vil kræve en aktiv indsats at få størstedelen af borgere med diabetes type 2 

til at anvende løsningen.  

Det internationale studie konkluderer, at der er et nævneværdigt fald i værdien for 

langtidsblodsukker for alle involverede grupper, men der var ingen forskel imellem grupperne. Studiet 

undersøger endvidere viden om egen sygdom, den sundhedsrelaterede livskvalitet, depressions 

symptomer, selvrapporteret fysisk aktivitet og kostvaner. For ingen af disse områder blev der fundet 

signifikante ændringer for nogen af grupperne. Forfatterne bag studiet peger på, at den manglende 

forskel mellem grupperne kan skyldes, at den udviklede app var forældet hen imod slutningen af 

studiet. Dette resulterede i, at kun omkring 39 pct. af borgerne i interventionsgrupperne anvendte 

app’en. Derudover var det i særlig grad de ældre deltagere i studiet, der anvendte applikationen flittigt. 

Dette kan skyldes, at denne gruppe ikke oplevede frustration med den forældede teknologi i samme 

grad. 

                                                      

6 Odense Universitetshospital og rigshospitalet. 

7 Evalueringen viser, at den ene af disse løsninger anvendes i mindst 6 kommuner. 

8 Gruppen er sammenholdt med helbredsdata fra 4.377 borgere med diabetes type 2. 

9 I forlængelse af ovennævnte studier er der igangsat et større studie med deltagelse af København og Guldborgssund 

kommune. I alt 500 borgere forventes inkluderet. Resultaterne foreligger i 2018. 
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3.2.3 Vurdering 

Antallet af dokumenterede forløb i de identificerede kommunale projekter er få, og der ikke anvendt 

systematiske tests og kontrolgrupper. Der er dog som led i evalueringen identificeret en række 

kommuner, der arbejder med digitalt understøttet træning til borgere med diabetes type 2, og i 2018 

foreligger resultaterne fra to større studier på området med kommunal involvering. Det er på den 

baggrund vurderingen, at der kun i lav grad er dokumenteret effekt i de nuværende kommunale 

projekter, men at der er nogen grad af kommunale erfaringer på området. 

Der er identificeret to danske studier med gode kliniske resultater, hvoraf det ene er et RCT-studie, 

mens det andet er et registerstudie. Begge studier har fokus på digitalt understøttet egentræning. Der 

er herudover et internationalt RCT-studie, hvis resultater kan være påvirket af den teknologiske 

løsnings udviklingsform og modenhedsgrad. Der er ikke direkte kommunal involvering i de to 

identificerede danske studier, men som led i evalueringen er det dokumenteret, at flere kommuner 

rekrutterer og instruerer borgere i den anvendte digitale træningsløsning. På baggrund af ovenstående 

er vurderingen derfor, at der er en høj grad af dokumenteret effekt i de kliniske studier, samt at der er 

nogen grad af overførbarhed fra de kliniske studier til dansk kommunal kontekst. 

3.3 Hjerte-/karsygdomme 

Dette afsnit sammenfatter resultaterne vedrørende den kliniske effekt af digitalt understøttet 

genoptræning til borgere med hjerte-kar lidelser. Konklusionerne er baseret på relevante danske 

erfaringer samt internationale kliniske studier. Endvidere vurderes mængden af danske erfaringer og 

overførbarheden af de internationale erfaringer til en dansk kommunal kontekst. 

3.3.1 Kort om de identificerede projekter og studier 

De her afrapporterede kommunale erfaringer med digitalt understøttet genoptræning baserer sig på 

et tværsektorielt projekt10, der omfatter 61 forløb. I projektet er borgernes livkvalitet (QoL) blevet testet, 

og resultaterne er skriftligt afrapporteret fra projektet. Varigheden af de afprøvede digitalt 

understøttede træningsforløb var tre måneder. Frekvens og varighed af træningssessioner blev 

individuelt fastlagt, efter borgerenes individuelle behov. Der er ikke som led i nærværende evaluerings 

fokusgrupper beskrevet nogen digitalt understøttede træningsforløb rettet mod borgere med hjerte-kar 

lidelser (såkaldte to-be forløb, jf. kapitel 5). 

Der er i alt identificeret fire internationale videnskabelige artikler på området. Tre af de 

internationale studier anvender et RCT-design, mens det fjerde er et litteraturstudie. Studiernes 

størrelse varierer imellem 69 og 149 borgere. Varigheden af de afprøvede digitalt understøttede 

træningsforløb er længere end for flere af de andre målgrupper, idet der her er tale om en målgruppe 

hvor fysisk aktivitet er en centralt element i rehabiliteringen og sygdomshåndteringen på lang sigt. 

Flere af studierne har derfor et design der strækker sig op til 52 ugers varighed. Frekvensen af 

træningen spænder fra tre til syv træningsgange om ugen med sessioner på mellem 30 og 60 

minutters varighed. 

3.3.2 Klinisk effekt 

Det danske tværsektorielle projekt tager afsæt i en digital understøttelse af rehabiliteringsindsatsen, 

der i højere grad har fokus på sammenhæng og kommunikation på tværs af aktører i modsætning til 

nærværende evaluerings fokus på en aktiv understøttelse af selve træningssituationen. Studiet 

indikerer, at interventionsgruppen har en lavere deltagelse i holdtræning, mens der ikke er signifikant 

forskel mellem interventionsgruppe og kontrolgruppe, når det gælder selvrapporteret livskvalitet og 

udviklingen heraf i løbet af testperioden. Studiet peger dog på, at den anvendte metode til måling af 

livskvalitet kan være for generisk til at registrere sygdomsspecifikke forskelle. Der er som led i 

projektet løbende registreret kliniske måledata, men disse er ikke rapporteret. 

                                                      

10 Teledialog. For yderlige information se Bilag C 
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De internationale studier indikerer, at effekten over tid er ens for både de traditionelle og de digitalt 

understøttede forløb. Nogen studier peger dog på, at der opnås hurtigere resultater i de traditionelle 

forløb. Litteraturstudiet konkluderer, at effekten er højere for telerehabilitering. To af de kliniske studier 

indikerer, at fastholdelsesgraden kan være lige så god eller højere hos borgere, der har modtaget 

digitalt understøttet genoptræning sammenlignet med traditionel genoptræning. 

3.3.3 Vurdering 

Der er identificeret et dansk tværsektorielt RCT-studie, og der er i dette projekt foretaget systematisk 

måling af de deltagende borgeres selvoplevede livskvalitet (dog med en vis metodisk usikkerhed). Der 

er herudover kun identificeret et mindre antal kommuner, som arbejder med digitalt understøttet 

træning til borgere med hjerte-kar sygdomme. På baggrund af disse forhold er det vurderingen, at der 

er en lav grad af dokumenteret effekt i kommunale projekter og få kommunale erfaringer på 

området.  

Der er – udover ovennævnte danske studie – identificeret fire internationale studier, heraf tre RCT-

studier, der viser positive resultater og en træningsmæssig effekt, der som minimum er på niveau med 

den traditionelle træning. Der er stor variation i typen af anvendte træningsløsninger og 

sammensætningen af de afprøvede træningsforløb. Vurderingen er derfor, at der er en høj grad af 

dokumenteret effekt i de internationale kliniske studier, og at der er en lav grad af overførbarhed 

af de kliniske studier til en dansk kommunal kontekst. 

3.4 KOL 

Dette afsnit sammenfatter resultaterne vedrørende den kliniske effekt af digitalt understøttet 

genoptræning til borgere med KOL. Konklusionerne er baseret på relevante danske kommunale 

erfaringer samt internationale kliniske studier. Endvidere vurderes mængden af kommunale erfaringer 

og overførbarheden af de internationale erfaringer til en dansk kommunal kontekst. 

3.4.1 Kort om de identificerede projekter og studier 

De her afrapporterede kommunale erfaringer med digitalt understøttet genoptræning baserer sig på i 

alt tre kommunale projekter11 og ét regionalt forankret forskningsprojekt12, der tilsammen omfatter 68 

forløb, hvor borgerne er blevet start- og sluttestet, og hvor resultaterne er skriftligt afrapporteret fra 

projekterne. Alle projekter anvender samme træningsløsning. Varigheden af træningsforløb samt 

antallet af træningssessioner og varigheden af disse er ikke beskrevet. Endvidere har kommunale 

medarbejdere som led i nærværende evaluerings fokusgrupper beskrevet to digitalt understøttede 

træningsforløb rettet mod borgere med KOL (såkaldte to-be forløb, jf. kapitel 5). 

Der er i alt identificeret fire internationale kliniske studier på området. Tre ud af fire af de 

internationale studier anvender kontrolgrupper og et RCT-design. Studiernes størrelse varierer 

imellem 23 og 40 borgere, og i alt har 125 borgere deltaget i de kliniske studier. Varigheden af de 

afprøvede digitalt understøttede træningsforløb spænder fra tre til 24 uger. Frekvensen af træningen 

spænder fra fire til syv træningsgange om ugen med sessioner på mellem 20 og 60 minutters 

varighed. 

3.4.2 Klinisk effekt 

De danske kommunale erfaringer viser, at omkring halvdelen af borgerne efter forløbet havde en 

forbedret fysisk tilstand, men tilstanden var uændret eller kun marginalt forbedret for de øvrige 

borgere. I begge de kommunale projekter har der været frafald som følge af sygdom eller 

                                                      

11 Aarhus, Høje-Taastrup og Silkeborg kommuner. 

12 Hvidovre, Gentofte og Nordsjællands hospitaler. Nærmere beskrivelse af forskningsprojektets resultater udestår, da projektet 

endnu ikke er offentliggjort. 
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indlæggelse. Et tredje kommunalt projekt mangler endnu at blive afsluttet og resultaterne herfra 

udestår derfor.  

De identificerede internationale studier indikerer, at digitalt understøttet hjemmetræning medfører 

signifikant positive ændringer i borgernes fysiske tilstand. Tre ud af fire studier anvender en seks 

minutters gang test (6MWT) som et primært outcome. I alle fire studier medfører den digitalt 

understøttede træning signifikante forbedringer af borgernes 6MWT test sammenlignet med baseline 

målinger.  Endvidere er der indikationer på, at borgere med KOL finder digitalt understøttet 

genoptræning motiverende. Ét studie fandt, at der blev trænet mere end ordineret, to andre studier 

konkluderer at træningsformen blev godt modtaget hos borgerne, dog ikke i en grad der oversteg det 

traditionelle genoptræningsprogram. 

3.4.3 Vurdering 

På tværs af de kommunale projekter er der mere end 30 forløb, hvor effekten er systematisk 

dokumentet igennem start- og sluttest. Der ikke anvendt kontrolgrupper, men de opnåede resultater er 

ensartede på tværs af flere kommuner. Der er i evalueringen og foranalysen tilsammen identificeret et 

større antal kommuner, som med afsæt i en række forskellige teknologier arbejder med flere 

forskellige former for digitalt understøttet genoptræning (samt telemedicin) til målgruppen. 

Vurderingen er derfor at der er nogen grad af dokumenteret effekt i de kommunale projekter, og 

at der en stor mængde kommunal erfaring med digitalt understøttet genoptræning af målgruppen.  

Der er identificeret fire internationale og ét dansk klinisk studie, heraf er tre RCT-studier, der viser 

gode resultater og en tydelig træningsmæssig effekt af det digitale element. Effekten er som minimum 

på niveau med den traditionelle træning i de pågældende studier. Der er en vis grad af varians i de 

anvendte teknologier, og ikke alle teknologier eller typer træningsforløb er derfor sammenlignelige.  

Baseret på ovenstående er vurderingen, at der en høj grad af dokumenteret effekt i de kliniske 

studier, og at der er nogen grad af overførbarhed af de kliniske studier til en dansk kommunal 

kontekst.  

3.5 Alment svækkede ældre (geriatri) 

Dette afsnit sammenfatter resultaterne vedrørende den kliniske effekt af digitalt understøttet 

genoptræning til alment svækkede ældre (geriatri). Konklusionerne er baseret på relevante danske 

kommunale erfaringer samt internationale kliniske studier. Endvidere vurderes mængden af 

kommunale erfaringer og overførbarheden af de internationale erfaringer til en dansk kommunal 

kontekst. 

3.5.1 Kort om de identificerede projekter og studier 

De her afrapporterede kommunale erfaringer med digitalt understøttet genoptræning baserer sig på i 

alt otte kommunale projekter, der tilsammen omfatter 129 forløb, hvor borgerne er blevet start- og 

sluttestet, og hvor resultaterne er skriftligt afrapporteret fra projektet. Der er væsentlige forskelle på 

tværs af de identificerede projekter. 

Tre kommunale projekter (Aalborg/Brønderslev, Gribskov og Rudersdal) har fokus på digitalt 

understøttet hverdagsrehabilitering i regi af hjemmeplejen (Servicelovens §83a). Her foreligger 

systematiske start- og sluttest af fysisk formåen og selvhjulpenhed for mere end 100 borgere, der har 

gennemgået et relativt ensartet digitalt træningsforløb (mindre variationer i varigheden af den 

ugentlige træning). Der er forskel på de enkelte kommuners visitation/inklusion af borgere i 

projekterne, og der er ikke anvendt kontrolgruppe.  

Yderligere fire kommunale projekter har alle haft fokus på afprøvning af udvalgte digitale 

træningsløsninger til en bredere vifte af målgrupper, herunder blandt andet genoptræning og 

vedligeholdende træning (SUL §140/SEL §86.1 og §86.2) til alment svækkede ældre. Der er i forhold 

til alment svækkede ældre gennemført et mindre antal relativt forskelligartede digitale træningsforløb 

(estimeret 15-20 på tværs af de enkelte projekter), hvoraf enkelte forløb er dokumenteret start- og 
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sluttest af fysisk formåen og nogle med spørgeskema til/interview af borger. Der er tale om 

eksplorativt afprøvende projekter, og der er ikke anvendt kontrolgruppe. 

Det sidste kommunale projekt indgik i foranalysen. Her blev der identificeret i alt omkring 100 

træningsforløb inden for denne målgruppe fordelt på 6-8 kommuner og nogenlunde ligeligt fordelt 

mellem SUL §140/SEL §86.1 og §86.2. En af de deltagende kommuner (Esbjerg Kommune) har 

efterfølgende offentliggjort evalueringsresultater, der omfatter start- og sluttest på 18 

hverdagsrehabiliterende forløb og 10 vedligeholdende træningsforløb for alment svækkede ældre. Der 

er tale om eksplorativt afprøvende projekter, og der er ikke anvendt kontrolgruppe. 

Endvidere har kommunale medarbejdere som led i nærværende evaluerings fokusgrupper beskrevet 

fem digitalt understøttede træningsforløb rettet mod alment svækkede ældre med forskellige behov 

(såkaldte to-be forløb, jf. kapitel 5). 

Der er i alt identificeret to internationale kliniske artikler på området. Det internationale studie 

anvender et interventionsdesign med start/sluttest for både hjemmeboende borgere og borgere på 

plejehjem. Den anden identificerede artikel er et litteraturstudie. De kliniske studier, der ligger til grund 

for litteraturstudiet, er overvejende studier med RCT-design. Det kliniske studie baserer sig på 78 

borgere, mens litteraturstudiet baserer sine konklusioner på 16 unikke kliniske studier, der er relevante 

for alment svækkede ældre. Varigheden af de afprøvede digitalt understøttede træningsforløb i hhv. 

litteraturstudiet og det kliniske studie spænder fra tre til 20 uger. Frekvensen af træningen varierer fra 

en til syv træningsgange om ugen med sessioner på mellem 25 og 60 minutters varighed. Flere af 

studierne gengivet i litteraturstudiet anvender en forløbssammensætning, hvor 50 pct. af borgernes 

hjemmetræning foregår med anvendelse af computerspil og 50 pct. med anvendelse af traditionelle 

teknikker. 

3.5.2 Klinisk effekt 

De første tre kommunale projekter viser samlet set gode resultater på både fysisk formåen og 

selvhjulpenhed for 55 pct. af de deltagende borgere. Mindst en tredjedel af de forløb, hvor borgeren 

ikke har haft effekt, kan forklares med opstået sygdom, fald eller tilsvarende hændelser i forløbet. 

For de næste fire kommunale projekter vurderer det sundhedsfaglige personale i fokusgrupperne, at 

der er god træningsmæssig effekt hos egnede borgere, og at der kan designes digitalt understøttede 

træningsforløb til disse. Dette underbygges af borgernes udtalelser. 

Resultaterne fra det kommunale projekt fra foranalysen konkluderer, at de gennemførte funktionstests 

viser en målopnåelse (fastholdelse eller forbedring af funktionsevne) hos 75 pct. af borgerne. 

Det internationale litteraturstudie konkluderer, at der ikke er entydige resultater, hvilket begrundes 

med en række faktorer såsom mangelfuld ordinering af fysisk træning og manglende metodologisk 

stringens i de undersøgte studier at ligge til grund for resultaterne. Det konkluderes, at der generelt 

mangler konsensus om den optimale forløbssammensætning til forbedring af bevægelsesapparatet 

hos ældre (ikke kun i forbindelse med digitalt understøttet træning). Det er vurderingen, at den 

manglende konsensus bidrager til uklare resultater på området. Derudover har få af de relevante 

studier, som litteraturstudiet baserer sig på, sammenlignet resultaterne med en kontrolgruppe, der ikke 

modtog træning af nogen art. Disse faktorer samt små stikprøvestørrelser er kerneårsager til, at 

forfatterne mener, der er usikre kliniske resultater, redskabernes muligheder til trods.  

Det identificerede kliniske studie finder, at ældre borgere er overvejende positivt indstillet over for 

teknologiske hjælpemidler, der opleves som intuitive at anvende. Forfatterne finder endvidere at 

telerehabilitering leverer højere niveau af tilfredshed hos borgerne. Studiet konkluderer, at 

telerehabilitering kan bidrage til at øge adgangen til samt frekvensen og intensiteten af rehabilitering 

for ældre borgere. 

3.5.3 Vurdering 

Der er mere end 100 forløb i kommunalt regi, hvor effekten er dokumenteret gennem systematiske 

start- og sluttest. Der er ikke anvendt kontrolgruppe, men der er opnået enslydende resultater på 
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tværs af flere kommuner. Der er endvidere i både evalueringen og foranalysen identificeret et større 

antal kommuner, som med afsæt i en række forskellige teknologier arbejder med flere forskellige 

former for digitalt understøttet træning til målgruppen. Ud fra ovenstående er det vurderingen, at der er 

en høj grad af dokumenteret effekt i de kommunale projekter, og at der er en stor mængde af 

kommunale erfaringer.  

Der er identificeret to internationale studier, som indikerer, at den træningsmæssige effekt som 

minimum er sammenlignelig med traditionel træning. Der er dog metodisk usikkerhed forbundet med 

resultaterne. Flere af studierne fokuserer på træning i hjemmet og øget ansvar for egen træning, men 

ikke alle anvendte teknologier er sammenlignelige. Det vurderes derfor, at der er nogen grad af 

dokumenteret effekt i de internationale kliniske studier, og at der er nogen grad af 

overførbarhed til en dansk kommunal kontekst. 
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Dette kapitel sammenfatter resultaterne vedrørende borgernes perspektiv på digitalt 
understøttet genoptræning. Kapitlet er baseret på kvalitative telefoninterviews med 
20 borgere, der samlet set repræsenterer en række forskellige målgrupper og 
træningserfaringer med flere forskellige digitale træningsløsninger13. Overordnet set 
tager borgerne godt i mod de digitale træningsløsninger, men lægger også stor vægt 
på betydningen af at kunne møde frem til holdtræning. Endvidere synliggør 
borgerinterviewene vigtigheden af, at det sundhedsfaglige personale bruger de 
indsamlede data om borgernes træning aktivt i dialogen med borgerne om justering 
af konkrete øvelser og den fremadrettede indsats. 

Der er opstillet en række effektindikatorer som mål for borgerens perspektiv på digitalt understøttet 

genoptræning. Med udgangspunkt i evalueringens effektindikatorer er borgerne blevet spurgt ind til 

deres oplevelser af gevinster og ulemper ved digitalt understøttet genoptræning og øvrige træning. De 

er spurgt ind til deres motivation for at træne, og vurdering af i hvilket omfang de har fulgt deres 

træning (compliance). Endelig er borgerne spurgt ind til deres oplevelser af den feedback og 

vejledning, som de har fået på deres træning samt deres evne til at bruge teknologi, og hvordan de 

oplever udstyrets burgervenlighed. 

På den baggrund er afrapporteringen af resultaterne struktureret omkring fire temaer:  

 Oplevede gevinster og ulemper 

 Motivation og compliance 

 Oplevelse af feedback og vejledning på træning 

 Adgang og brugervenlighed. 

I afsnittet indgår, som et supplement til borgernes oplevelser, de sundhedsfaglige medarbejderes 

vurderinger af borgernes udbytte og ageren i den digitalt understøttede genoptræning samt de 

tilbagemeldinger, de har fået fra borgerne. 

4.1 Oplevede gevinster og ulemper 

Den første effektindikator vedrører borgernes oplevede gevinster og ulemper ved digitalt understøttet 

genoptræning. De fire hovediagttagelser vedrørende borgernes oplevede gevinster og ulemper er: 

 At borgerne ønsker ansvar for egen krop 

 At digitale træningsløsninger kan understøtte mere korrekt egentræning, hvis der er sammenhæng 

med fremmødetræningen 

 At det en godt at få genopfrisket øvelserne via videoer og få opdateret øvelser løbende 

 At borgerne kan have svært at holde gejsten, når de træner alene. 

4.1.1 Borgerne ønsker ansvar for egen krop 

De fleste af de interviewede borgere fremhæver, at de er vant til at have ansvar i det daglige, og at 
andet ville være underligt, særligt når det gælder deres egen krop. De sundhedsfaglige medarbejdere 
oplever, at borgerne generelt bliver mere selvstændige og modige, når de træner med udstyret, og at 
de får mere indflydelse på træningen og større indsigt i deres egen situation.  

                                                      

13 Se bilag E om evalueringsdesign og anvendte metoder for en uddybende beskrivelse af de gennemførte borgerinterviews. 

4 BORGERPERSPEKTIV 
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Der er dog borgere, som oplever det som en stor omvæltning at skulle være ansvarlig for egen 

træning og huske at træne derhjemme. Andre borgere, primært ældre, betegner sig selv som 

autoritetstro og fortæller, at de er vant til at følge autoriteters anvisninger, og at netop det driver dem, 

når det kommer til digitalt understøttet genoptræning. 

Det er som igennem hele livet. Du skal gøre det og det. Og det er der en grund til. Jeg tror, det kommer an 

på, hvordan man er blevet opdraget. Hvis nogen har gjort sig den besværlighed at finde ud af, hvordan 

man får det bedre, hvorfor gør man det så ikke? (kvinde, 83 år) 

4.1.2 Digitalt understøttet træning giver borgerne fleksibilitet i forhold til tid og sted 

Borgerne har med digitalt understøttet genoptræning frihed til at træne på steder og tidspunkter, som 

passer dem bedst, og denne frihed værdsætter de. Flere af dem, der har udstyret på en telefon eller 

tablet, beskriver, hvordan de tager det med, når de er i byen eller på arbejde. Nogle synes ligeledes, 

at hjemmetræningen er særlig fordelagtig de dage, hvor de føler sig skidt tilpas, eller når de ikke har 

så mange kræfter.  

Det var i hvert fald en god måde for mig at træne. Så var jeg jo fri for at skulle køre efter det, for jeg havde 

ikke mange kræfter dengang (kvinde, 76 år) 

Der er borgere, som foretrækker at træne alene, enten fordi deres sygdom gør, at de er beklemt ved 

at skulle træne med andre, eller fordi de decideret ikke bryder sig om træning sammen med andre. 

Disse borgere oplever den digitalt understøttede genoptræning som en gevinst og mulighed for at få 

trænet. 

Vi har her i kommunen tilbud om gratis fitness for pensionister. Men når jeg puster og stønner, så er det 

nogle gange rarere at være alene. Når der er andre med KOL til stede, er det i orden at puste som et 

damplokomotiv (mand, 70 år). 

De borgere, der er i arbejde, har svært ved at deltage i holdtræningen, da træningen ligger i 

dagtimerne. For dem er træningen med udstyret derhjemme eller på arbejdet et godt alternativ. 

Jeg kan ikke være med på hold. Jeg ved, at kommunen har nogle tilbud, men tidspunktet passer mig ikke, 

så jeg træner selv. Det er da ellers sjovere, hvis man er flere om det (mand, 60 år). 

4.1.3 Digitale træningsløsninger kan understøtte mere korrekt egentræning, hvis 
der er sammenhæng til fremmødetræningen 

Generelt er de interviewede borgere meget tilfredse med først at få forevist øvelser af en 

sundhedsfaglig medarbejder og senere at kunne gense dem på en video. Flere borgere glemmer de 

instruktioner, som de får fra den sundhedsfaglige medarbejder, når de kommer hjem, og her kan 

videoer hjælpe dem med at huske øvelserne. Borgerne beskriver videoerne som mere retvisende end 

øvelser på et papir, og videoerne giver borgerne en sikkerhed for, at de laver øvelserne korrekt. 

Så får man papirer med en masse tegninger, men man kunne se dem lidt mere livagtigt inde på [udstyret]. 

Det var faktisk meget bedre, for sådan en tegning kan godt være lidt misvisende. Det var mere livagtigt i 

3D, så man får mere forståelse for, hvordan hele kroppen skal være i stedet for kun benet, der er et hævet 

ben på en tegning (kvinde, 32 år). 

For de interviewede borgere er det vigtigt, at øvelserne i træningscenteret og på udstyret stemmer 

overens, og at den sundhedsfaglige medarbejder lægger nye øvelser ind undervejs i det 

træningsprogram, som de har derhjemme. Nogle borgere har oplevet dette, andre har fået opdaterede 

øvelser på papir, mens andre igen ikke har fået opdateret øvelser undervejs. Nogle borgere er selv 

opsøgende i forhold til at få justeret deres øvelser, så de passer til deres præferencer og fysiske 

formåen, mens andre ikke er proaktive i den retning. 

4.1.4 Borgerne kan have svært ved at holde gejsten, når de træner alene 

Hovedparten af de interviewede borgere vurderer, at de får lavet færre øvelser derhjemme end ved 

holdtræningen, og at det er svært at holde gejsten oppe, når de træner alene. De finder det 

udfordrende at skulle melde tilbage til en maskine og mangler den menneskelige kontakt.  
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Når jeg bor her alene, og jeg sidder og næsten ikke kan få vejret, så skal jeg ikke sidde og fortælle 

tabletten, hvor dårligt jeg har det. Der havde det været smartere, hvis der var en, der ringede en gang 

imellem og spurgte, ”hvordan har du det?” Jeg var meget alene. Tabletten kan ikke rigtig gøre noget for 

mig (kvinde, 57 år). 

4.2 Motivation og compliance 

Den anden effektindikator vedrører borgernes motivation og compliance. De otte hovediagttagelser af 

borgernes motivation og compliance er: 

 At påmindelser motiverer til træning  

 At udstyret skal være synligt og en del af dagligdagen 

 At træningsprogrammerne skal være skræddersyede 

 At spørgsmål om selvvurderet helbred motiverer nogle og demotiverer andre 

 At det motiverer at komme hurtigt tilbage til funktionsniveau og have færre symptomer 

 At holdtræning virker mest motiverende 

 At de fleste får mere ud af egentræning, når de bruger en digital træningsløsning 

 At træningsindsatsen falder, når udstyret afleveres. 

4.2.1 Påmindelser motiverer til træning 

Som en umiddelbar motivationsfaktor fremhæver borgerne det at få en påmindelse om, at de skal 

træne, da der går lang tid, før træningen bliver en del af deres daglige rutiner. Det virker også 

motiverende, når pårørende minder om, at borgeren skal træne, eller hvis den pårørende ligefrem 

træner med. Borgernes vurderinger er, at påmindelserne gør, at de får trænet mere, end de ville have 

gjort uden. For at påmindelserne skal have den ønskede virkning, skal de dog komme på de rigtige 

tidspunkter på dagen, og ikke mens borgeren er optaget af andre gøremål. 

Jeg kan huske, jeg altid fik dem [påmindelserne], når vi skulle til at spise med børnene, og det var jo ikke 

lige der, man går ind og laver øvelser. Hvis man ikke får gjort det, når man får den [påmindelsen], så får 

man måske ikke lige husket at gøre det senere. Det kunne være rart at få dem på et tidspunkt, der passer 

ind i ens eget liv (kvinde, 32 år). 

Nogle af de interviewede borgere beskriver udstyret og påmindelserne, som en ”skjult personlig 

træner”, der holder dem i ave. Det motiverer mange dels at skulle registrere træningsindsatsen og 

dels at kunne følge med i egen træningsindsats over tid. Mest af alt motiverer det dog at vide, at en 

sundhedsfaglig medarbejder følger med i deres træning.  

Jeg har brugt den til at få sat system i det [træningen]. Den har fungeret som en skjult personlig rådgiver. 

Det giver en vis tryghed, at der var en person, der fulgte dig på en eller anden vis. Uden at have en person 

indblandet havde du en støtte (mand, 60 år). 

4.2.2 Udstyret skal være synligt og en del af dagligdagen 

Nogle af de interviewede borgere er glade for, at de kan bruge deres tablet/iPad til andre ting end kun 

træning. De ser på madopskrifter, vejrudsigten og tekst tv og ”hygger” sig med den. Således er 

tabletten noget, de har inden for syns- og rækkevidde og træningen bliver dermed også lettere en del 

af deres dagligdag. Andre kan ikke bruge deres tablet til andet end træning og er ærgerlige over dette. 

Det betyder også, at nogle ikke har den liggende fremme og derfor glemmer at træne. 

En af de evaluerede løsninger kræver en del plads i hjemmet og dermed en ændret indretning i 

borgernes hjem, men de interviewede borgere synes, det er ok, da det afspejler den situation, de er i 

på det pågældende tispunkt, hvor deres lidelse fylder meget. 

4.2.3 Træningsprogrammerne skal være skræddersyede 

Nogle af de interviewede borgere finder, at der er for få og for ensformige øvelser til at træningen 

virker motiverende, men hvis programmet derimod er skræddersyet til dem, og hvis øvelserne bliver 
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opdateret, efterhånden som de får det fysisk bedre, føler borgerne sig ekstra motiverede for at træne 

hjemme. 

NN [sundhedsfaglig medarbejder] introducerede det for mig, og vi gennemgik de forskellige ting, og hun 

lavede nogle opgaver til mig. Dem prøvede jeg så af, og så evaluerede jeg og tilbagemeldte lidt – nogle 

synes jeg godt om, andre var for lette/svære, og så justerede vi undervejs. NN [sundhedsfaglig 

medarbejder] har været modtagelig for al respons fra mig, hun har virkelig lyttet til mig. Det har været 

vigtigt (kvinde, 55 år). 

4.2.4 Spørgsmål om selvvurderet helbred motiverer nogle og demotiverer andre 

For nogle af de interviewede borgere virker det motiverende at svare på spørgsmål om selvvurderet 

helbred, inden de går i gang med træningen, da det medvirker til, at de træner mere de dage, hvor de 

er blevet opmærksomme på, at de har det godt.  

Når man skulle svare på alle de spørgsmål, der blev stillet: Hvordan har du det i dag? Og hvor mange 

gange har du gjort det? Så tænkte man ”du har det jo egentlig meget godt”, og så tog man lige en ekstra 

tur (kvinde, 67 år). 

For andre virker det derimod demotiverende at blive mindet om deres helbred, da de har det dårligt 

hver dag, og at skulle det kan være med til at få dem til at resignere i forhold til træningen, at de skal 

svare på spørgsmål om selvvurderet helbred. 

Hver dag skulle du gå ind, og så skulle du fortælle, hvordan du havde det. Der var en sur smiley, en 

mellem smiley og en glad smiley. Og du skulle jo altid have den dårlige smiley, for du havde det jo aldrig 

godt (kvinde, 57 år). 

4.2.5 Det motiverer at komme hurtigt tilbage til funktionsniveau og have færre 
symptomer 

Borgere med akut opståede lidelser f.eks. i bevægeapparatet eller af neurologisk karakter er 

motiverede af at komme hurtigt tilbage til funktionsniveau.  

Fra dag ét var jeg ikke parat til, at jeg ikke kunne gøre det samme som før. Jeg har hele tiden været meget 

målrettet med at træne, og jeg har trænet rigtig meget. Jeg ville tilbage til at kunne klare mig, som jeg har 

gjort tidligere (kvinde, 55 år). 

Borgere med kronisk sygdom bliver derimod motiverede, hvis de oplever at få færre symptomer efter 

træningen, hvilket de typisk kan mærke dagen efter. 

4.2.6 Holdtræning virker mest motiverende 

I forhold til den fysiske dimension betegner borgerne holdtræningen som ”mere gennemgribende”, da 

de også kan lave øvelser på træningsmaskiner. De fleste af de interviewede borgere foretrækker 

holdtræning frem for træning i hjemmet, da de oftere får taget sig sammen til at træne, når de ved, at 

der er nogen, der venter på dem, og der bliver ’hanket op’ i dem. De synes, at der er stor forskel på at 

have menneskelig kontakt fremfor at skulle lave øvelser med en computer. Når de træner derhjemme, 

har de en tendens til at ’springer over hvor gærdet er lavest’, hvorimod de giver den en ekstra skalle, 

når de træner sammen med en sundhedsfaglig medarbejder, da de bliver vejledt og opmuntret til flere 

gentagelser. Det samme gælder, når de træner sammen med ligesindede borgere, som de kan 

sammenligne sig med. 

Det er jo på en hel anden måde, når du går til træning. Der tager du lige en ekstra en, for alle andre kan, 

så kan du fandeme også. Men herhjemme behøver du ikke gøre det, for der er ikke nogen, der holder øje 

(kvinde, 57 år). 

Nogle borgere efterspørger, at udstyret, på samme vis som en sundhedsfaglig medarbejder, kan 

opildne dem, mens de træner.  

Det er godt, når der står en fysioterapeut foran mig og siger: ’Så tag et halvt minut mere – nu kan du lige 

give det sidste’. Det siger iPaden jo ikke til mig (kvinde, 74 år). 
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Oplevelsen med manglende opbakning fra udstyret i eget hjem, kan de sundhedsfaglige 

medarbejdere godt genkende. De vurderer, at netop opbakning er vigtig for de mest sårbare borgere. 

Der er ikke nogen opbakning i selve app’en, og det er der rigtig mange af borgerne, der har brug for, det 

er sådan nogle ’motionsuvante’, ’ikke motiverede til træning borgere’, og de har brug for et rygklap, de får 

bare sådan en: ’du går for langsomt’. Den her målgruppe er så sårbar, så der vil jeg næsten hellere have, 

at de bliver skamrost, end at de ikke får noget ros (sundhedsfaglig medarbejder). 

De sundhedsfaglige medarbejdere oplever ligeledes, at særligt de ældre borgere bliver glade for at 

træne, når de er sammen med andre, og at det sociale betyder meget for motivationen til at træne. De 

sundhedsfaglige medarbejdere oplever ligeledes, at motivationen for at træne med en digital 

træningsløsning kan smitte, hvis en borger hører andre borgere sige, at det er spændende eller sjovt. 

Flere borgere er ærgerlige over, at holdtræningen er begrænset til en forholdsvis kort periode. Dette 

gælder særligt borgere med kronisk sygdom, som ikke umiddelbart bliver raske igen. Der er flere af 

borgerne med kronisk sygdom, der ligefrem føler sig heldige, når de bliver indlagt, da det betyder, at 

de får bevilliget ny træning i kommunen.  

Efter de der indlæggelser får jeg lov at træne igen, og det er en god ting - altså ikke at jeg skal indlægges 

for at få lov (kvinde, 74 år). 

4.2.7 De fleste får mere ud af egentræning, når de bruger en digital 
træningsløsning 

Hovedparten af de interviewede borgere vurderer, at de får trænet mere, end de ville have gjort, hvis 

de ikke havde udstyret, da påmindelserne fra udstyret påskynder dem til at træne.  

Den har den fordel, at jeg får trænet mere – helt afgjort for du har lidt dårlig samvittighed, Du skal helst 

lave noget hver dag, og der skal helst stå noget hver dag, og det gør jeg jo ellers ikke. Så den skubber til, 

at man får trænet noget mere (kvinde, 74 år) 

Nogle borgere følger det træningsprogram, de har fået, til punkt og prikke, mens andre ikke får trænet 

så meget, eller endog skriver mere træning på, end de reelt har lavet. Borgerne er opmærksomme på, 

at det kun er dem selv, de snyder, men føler en forpligtelse til at registrere træning, af ’hensyn til’ den 

sundhedsfaglige medarbejder, selvom det ikke er helt korrekt. 

Så var der måske nogen gange hvor ”ej, jeg smækker lige en halv time på” det er mere realistisk - det 

gjorde jeg i går. Det behøver ikke være rigtigt, det jeg skriver, men hvem er det jeg narrer? (kvinde, 57 år). 

Nogle borgere siger, at de slet ikke eller kun i meget lille omfang har brugt det udstyr, de fik udleveret, 

mens en enkelt siger, at hun ikke har bedt om at få support til udstyret, da hun ikke har brug for flere 

nederlag, hvilket har medført, at hun ikke har fulgt det planlagte træningsprogram. 

Der kan være dem, der ikke har rørt den så meget. Man ringer jo ikke og siger, at man ikke kan finde ud af 

det, for du har det jo dårligt i forvejen – du skal jo ikke have et nederlag mere (kvinde, 57 år). 

De borgere, som er svært fysisk udfordrede, har vanskeligt ved at gennemføre træningen, fx hvis de 

bærer på et iltapparat, og de får derfor ikke trænet særligt meget. 

Sammenlignet med træningen på hold vurderer de fleste borgere, at de holder flere og længere 

pauser derhjemme og føler mindre ansvar med hjemmetræningen.  

Det [holdtræningen] er pisken over nakken. Det, jeg gør herhjemme, der holder jeg måske længere 

pauser, end hvad jeg gør på holdet. Det må jeg indrømme (mand, 70 år). 

4.2.8 Træningsindsatsen falder, når udstyret afleveres 

Hjemmetræningen virker fastholdende på nogle af de interviewede borgere, hvis de vel at mærke har 

udstyret til at træne videre derhjemme efter at forløbet er afsluttet. Nogle borgere er kede af at skulle 

aflevere udstyret igen i forbindelse med, at deres forløb afsluttes, da de vurderer, at deres 

træningsindsats falder. Nogle af de borgere, der har mulighed for at træne videre med det elektroniske 

udstyr, efter at træningen officielt er afsluttet, vil gerne dette.  
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Jeg er glad for det program, for når jeg stopper i dag, så har jeg programmet, og så ved jeg, hvad jeg skal 

lave. Men som jeg hele tiden har sagt, så kan programmet ikke stå alene (mand, 50 år). 

Der er også borgere, der ikke vil fortsætte med at låne udstyret efter endt træningsforløb, selvom de 

får det tilbudt, med den begrundelse at de ikke har brudt sig om den digitale træning.  

Nogle borgere oplever, at det tager tid at få indarbejdet hjemmetræningen i deres daglige rutiner. 

Nogle gange lykkes det at få træningen integreret i hverdagslivet, andre gange skal udstyret afleveres, 

inden det lykkes.  

Det tager lang tid, fordi man skal indarbejde nogle rutiner. Man skulle lære øvelserne at kende, samtidig 

med at man skal huske at lave dem rigtigt. Det er en ny måde at få vaner på (Kvinde, 32 år). 

De sundhedsfaglige medarbejdere fortæller ligeledes, at det er ærgerligt, at udstyret skal afleveres til 

kommunen så hurtig efter træningsforløbets afslutning, da det betyder, at borgerne ikke i tilstrækkelig 

grad får tid til at indarbejde rutiner med at træne.   

Når de er færdige med maskinen, så leverer de den tilbage så hurtigt som muligt. Det er ikke noget med, 

at de bliver afhængige af træningen, og det havde jeg egentlig håbet lidt på (sundhedsfaglig 

medarbejder). 

4.3 Oplevelse af feedback og vejledning på træning 

Den tredje effektindikator vedrører borgernes oplevelse af feedback og vejledning på træning. Den 

væsentligste hovediagttagelse er: 

 At mangelfuld eller utroværdig feedback demotiverer 

Borgere fra én kommune får opfølgende mails undervejs i deres forløb, men ellers har feedback og 

vejledning, ifølge de interviewede borgere, hovedsageligt foregået i forbindelse med fremmøde til 

holdtræningen og ikke løbende i form af mail eller telefonopkald.  

Jeg tror kun, at fyssen kan se min træning, når jeg har iPad’en med derover (mand, 70 år). 

I forlængelse heraf oplever hovedparten af de interviewede borgere, at de får for lidt information om, 

hvilke fordele der er ved at træne med udstyret, og hvad der sker med de data, som de indtaster. Det 

vil sige, om de bliver brugt til noget undervejs og efterfølgende, og om deres data bliver slettet, når de 

har afleveret udstyret.   

Hvad fik I [spørgsmål til kommunen] ud af de dagbøger vi førte? Kom der et resultat ud af det? Eller var 

det bare noget, vi gjorde, så I [kommunen] kunne følge med i hvad vi lavede? Havde det noget formål? 

Det kunne jeg da godt tænke mig at vide (kvinde, 74 år). 

De fleste borgere ved ikke, om en sundhedsfaglig medarbejder følger med i deres træning 

derhjemme, men en del har oplevet, at medarbejderen ikke har fulgt op på manglende træning, som 

de ellers havde fået sat i udsigt, at de ville, og dette virker demotiverende på borgerne. 

Vi fik at vide, at hvis vi havde det rigtig dårligt, ville han ringe os op, men det gjorde han ikke... Han 

sagde, at han kunne gå ind og tjekke, hvis vi ikke havde brugt vores tablet nogen gange, men jeg har ikke 

hørt et kvæk. Det er lidt dårligt. Jeg tænkte, han ringer jo nok, og jeg turde ikke gå nogen steder uden 

mobilen. Og jeg har ligget på hospitalet med lungebetændelse, men jeg har intet hørt, og det har været 14 

dage, hvor jeg ikke har brugt den tavle der (kvinde, 57 år). 

Enkelte interviewede borgere har oplevet at få en utroværdig feedback fra en sundhedsfaglig 

medarbejder ved fx at få ros for en træningsindsats, som borgeren har fundet meget ringe eller fra 

udstyret ved fx at få en sur smiley efter en god træningsindsats. Begge ting har virket demotiverende.  

Der var jo ikke nogen der tjekkede, om du brugte det eller ej. Og jeg troede faktisk. at jeg var rimelig dårlig 

til det, men NN [sundhedsfaglige medarbejder] sagde, at jeg var en af dem, der havde brugt den mest. Det 

var jeg lidt benovet over, for jeg synes fandeme ...Der kunne godt gå en uge, hvor jeg ikke brugte den. 

Men jeg har en hund, og den er jeg jo nødt til at gå tur med. Så jeg var da ude hver dag, og så var jeg 

tilbage og skrive ind på den (kvinde, 57 år). 
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4.4 Brugervenlighed og evne til at bruge teknologi 

Den fjerde effektindikator vedrører borgernes oplevelser af brugervenlighed og deres evne til at bruge 

teknologi. De to hovediagttagelser er: 

 At de digitale træningsløsninger generelt opleves som lette at bruge, men nogle borgere har 

problemer 

 At borgerne har udviklingsforslag til teknologien. 

4.4.1 De digitale træningsløsninger opleves generelt som lette at bruge, men nogle 
borgere har problemer 

De fleste af de interviewede borgere bruger teknik i deres hverdag, nogle dog kun af ”nød og trang”. 

De interviewede borgere finder generelt løsningerne nemme og overskuelige, og de værdsætter, at de 

kan bruges på en telefon eller tablet. Dog er der eksempler på udstyr, der er svært at træne med på 

grund af problemer med fx indstillinger og lyd.   

Jeg tænkte åh nej, men det måtte jeg jo så lære. Det tog mig mindre end fem minutter at komme ind i den. 

Så jeg vil vove den påstand, at det kan enhver finde ud af (mand, 69 år). 

Borgerne er generelt glade for den introduktion, de har fået til udstyret, men de fleste borgere siger, at 

de først lærer udstyret at kende, når de har siddet og arbejdet med det selv. 

Når man bliver introduceret til noget nyt, så er det bedst, hvis man sidder derhjemme og piller ved det 

selv. Altså, du kan ikke huske halvdelen, når du kommer hjem alligevel. Der er mange ting, du får ind i 

hovedet samtidig med, at du skal sidde og prøve at trække vejret (kvinde, 57 år). 

Nogle af de interviewede borgere tøver med at bruge teknik, fordi de er bange for at ødelægge 

udstyret, og flere fremhæver, at de har venner og bekendte, som de vurderer, ikke vil kunne anvende 

og have glæde af udstyret på grund af manglende tekniske evner. 

Jeg er ikke særlig teknisk anlagt, jeg glemmer tingene, og hvordan jeg skal gøre det. Det var svært at 

bruge den. Nogle gange gik det, men hvis jeg så fik lavet en fejl, så kunne jeg ikke finde ud af at komme 

ud af den igen. Jeg tror, der er mange i min aldersklasse, der har problemer med det. Man laver en fejl, og 

så er man bange for at få ødelagt mere end man gavner og få slettet noget, jeg ikke skulle slette (kvinde, 

76 år). 

4.4.2 Borgerne har udviklingsforslag til teknologien 

Nogle af de interviewede borgere kommer med forslag til udvikling af løsningerne. Fx ønsker nogle 

mulighed for at indlægge en konkurrence (med sig selv) i løsningen - dette gælder, ifølge de 

sundhedsfaglige medarbejdere, særligt de mandlige borgere. Nogle vil også gerne kunne notere, hvor 

intensivt de har trænet, og ikke blot at de har trænet.   

Men en ting jeg savner, det er sådan noget vægttræning. De spørger ikke, hvilken vægt jeg bruger. Det de 

rapporterer her, det er hvor meget jeg har rørt mig, ikke hvor hårdt det har været (mand, 70 år). 

Nogle borgere synes, at det virker forkert at skulle registrere dagligdagsaktiviteter som træning, da det 

for dem er ting, der bare skal gøres. Andre borgere kan ikke genkende sig selv i de spørgsmål, som 

de skal besvare, når det bliver bedt om at vurdere egne symptomer eller almentilstand.  

De folk, der har med det der at gøre [udvikling af app], de aner ikke en dyt om KOL. De burde nok tage en 

syg med i forløbet. I hvert fald når de spørger, hvordan har du det i dag? Det der med hvilken farve dit 

opkast eller slim er, det gav ikke mening – det er altid grønt (kvinde, 57 år). 
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Dette kapitel sammenfatter resultaterne vedrørende medarbejdernes perspektiv på 
digitalt understøttet genoptræning til borgere på tværs af de udvalgte målgrupper i 
spor 2. Kapitlet bygger på 10 fokusgrupper med i alt 31 sundhedsfaglige 
medarbejdere. Overordnet set viser fokusgrupperne, at de interviewede 
sundhedsfaglige medarbejdere arbejder med digitalt understøttet genoptræning på 
en række forskellige måder og med forskelligt ambitionsniveau i forhold til 
teknologiunderstøttet omlægning af eksisterende arbejdsgange og træningsforløb. I 
forlængelse heraf har de interviewede medarbejdere forskellige erfaringer og 
forskelligt perspektiv på teknologiens muligheder. Det er dog gennemgående, at 
medarbejderne ofte kombinerer digitalt understøttet egentræning med træning ved 
fysisk fremmøde i de konkrete forløbssammensætninger, og at de tager 
udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte borger – og ikke altid med 
afsæt i diagnose eller træningsbehov – når de beslutter, om borgeren er egnet til at 
modtage digitalt understøttet genoptræning. 

Dette kapitel sammenfatter resultater og observationer fra de 10 gennemførte fokusgrupper med i alt 

31 medarbejdere fra de 9 kommuner, der indgår i evalueringens spor 214. De interviewede 

medarbejdere udtaler sig om digitalt understøttet genoptræning med afsæt i 21 forskellige konkrete 

træningsforløb baseret på seks forskellige teknologier. 

Der er opstillet en række effektindikatorer som mål for medarbejdernes perspektiv på digitalt 

understøttet genoptræning. Med udgangspunkt i evalueringens effektindikatorer er der gennemført 

fokusgrupper med fokus på medarbejdernes oplevelser af gevinster og ulemper ved digitalt 

understøttet genoptræning, deres oplevelser i relation til ændrede roller og arbejdsopgaver samt deres 

vurdering af, hvordan digitalt understøttede træningsforløb kan sammensættes. 

På den baggrund er afrapporteringen af resultaterne struktureret omkring tre temaer: 

 Medarbejdernes opfattelse af den digitale træningsløsning 

 Medarbejdernes opfattelse af ændring i arbejdstilrettelæggelse 

 Medarbejdernes opfattelse af forløbssammensætningen. 

Det er disse tre overskrifter, der vil strukturere de følgende afsnit. 

5.1 Medarbejdernes opfattelse af den digitale træningsløsning 

Det første tema vedrører medarbejdernes opfattelse af den digitale træningsløsning, og her er de fire 

væsentligste iagttagelser: 

 Digitale træningsløsninger kan gøre det lettere at lave træningsprogrammer tilpasset den enkelte 

borger 

 Medarbejderne oplever, at træningsvideoer understøtter en mere korrekt egentræning hos 

borgerne 

 De fleste medarbejdere ser et potentiale i digitale træningsløsninger, der giver feedback om 

borgernes træning 

                                                      

14 Se bilag E om evalueringsdesign og anvendte metoder for en uddybende beskrivelse af de gennemførte fokusgrupper. 

5 MEDARBEJDERPERSPEKTIV 
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 Tekniske problemer med brugen af digitale træningsløsninger opleves i nogle tilfælde som en 

barriere for brugen. 

5.1.1 Digitale træningsløsninger kan gøre det lettere at lave træningsprogrammer 
tilpasset den enkelte borger 

Hovedparten af medarbejderne i fokusgrupperne fremhæver specielt de digitale træningsløsninger, 

der gør det nemt at lave træningsprogrammer. Her er det vigtigt, at løsningerne er tilpasset 

medarbejdernes behov i hverdagen. Derfor er det en gevinst, hvis medarbejderne hurtigt og nemt:  

 Kan lægge nye øvelser ind i træningsprogrammet undervejs. 

 Kan gøre en øvelse nemmere eller sværere. 

 Kan finde de øvelser, de skal bruge. 

 Kan lave individuelle træningsprogrammer eller bruge et standardtræningsprogram, som er 

udarbejdet af en kollega eller til fælles brug i træningscentret. 

Generelt oplever medarbejderne, at de bruger et større udvalg af øvelser og kan sammensætte mere 

forskelligartede træningsprogrammer end uden de digitale træningsløsninger. 

Flere medarbejdere ser det som en fordel, at træningsløsningen har en printfunktion, så de kan bruge 

en papirversion til de borgere, der ikke har mulighed for at anvende træningsløsningen elektronisk. På 

den måde kan medarbejderne bruge samme værktøj til en større andel af deres borgere. 

Hele arbejdsgangen med at give træningsprogram med hjem, det funger meget bedre synes jeg. Enten at 

give dem noget på print eller e-mail. Noget, de kan studere deres øvelser ud fra, afhængig af hvad der 

passer til dem. Det funger rigtig godt (medarbejder). 

I forlængelse heraf oplever mange af de interviewede medarbejdere det som en ulempe, hvis 

øvelserne i den digitale træningsløsning ikke passer til deres målgruppe. Det kan eksempelvis 

skyldes, at nogle øvelser er beregnet til brugere af fitnesscentre og har et højt intensitetsniveau eller 

kræver redskaber. Det er øvelser som eksempelvis ældre borgere i eget hjem ikke vil kunne bruge. At 

øvelserne ikke passer til målgruppen kan også skyldes, at øvelsesbanken ikke indeholder øvelser til 

medarbejdernes specifikke målgruppe - eksempelvis borgere, der skal have specifikke rygøvelser - og 

hvor medarbejderne ikke har fået efterspurgt øvelserne hos leverandøren eller ikke selv har fået lagt 

dem ind. Et andet eksempel er, at øvelserne henvender sig til børn enten i form af et barnligt interface 

eller børn i øvelsesvideoerne, og det er voksne eller ældre, der skal udføre bruge løsningen. 

Det kan også skyldes, at træningsløsningen ikke findes på deres borgeres modersmål. Her 

efterspørger medarbejderne eksempelvis, at øvelserne bliver oversat til kurdisk, tyrkisk og arabisk. 

Der er også noget med sproget, som jeg godt kunne tænke mig var anderledes. Vi har en del etniske 

borgere. Og man kan kun få programmet på nordiske sprog og engelsk. Man kan ikke få det på tyrkisk. 

Det betyder, at vi skal bruge meget tid på individuel træning med tolk, og vi kan ikke sende et 

træningsprogram ud til dem, for det kan de ikke forstå (medarbejder). 

Hvis medarbejderne i disse situationer har nem adgang til ikke-digitale alternativer som eksempelvis 

forprintede pjecer med træningsprogrammer eller hvis de tegner tændstikmænd og udleverer til 

borgerne, vil medarbejderne være tilbøjelige til at vælge disse ikke-digitale løsninger, hvis nogle af 

ovenstående ulemper er til stede.  

Hvis den digitale træningsløsning omvendt kan tilbyde en træningsmulighed for borgeren, som 

medarbejderne ikke kan finde et alternativ til, vil medarbejderne ofte være mere overbærende med 

løsningens ulemper og stadig tilbyde det som en mulighed for borgerne. 

I forlængelse heraf oplever hovedparten af de interviewede medarbejdere løsninger med store 

øvelsesbanker på tværs af diagnoser som gode, da sandsynligheden for, at der er øvelser, som 

fysioterapeuterne bruger i forvejen, er høj. Disse løsninger har sammenlignet med de mere 

skræddersyede og diagnosespecifikke løsninger mere professionelt indspillede videoer og 

avancerede søgefunktioner. Løsninger med store øvelsesbanker er mere udbredte i kommunerne end 

de mere diagnosespecifikke løsninger, hvilket medarbejderne oplever som en gevinst, blandt andet 
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fordi studerende og nytilkomne medarbejdere kender løsningen i forvejen og kan gå direkte i gang 

med at bruge løsningen, ligesom det ses som en fordel, hvis løsningen er kendt og afprøvet i andre 

kommuner, da det gør medarbejderne mere trygge ved, at løsningerne er velafprøvede og fungerer, 

og at de har mulighed for at ringe til de andre kommuner og få hjælp eller svar på spørgsmål. 

Mange af de interviewede medarbejdere kan være tilbageholdne med at bruge digitale 

træningsløsninger, hvis øvelserne ikke bruger faglige betegnelser. Det skyldes, at det kan være svært 

at søge øvelserne frem eller huske øvelserne fra hinanden, fx hvis øvelserne hedder benøvelse 1, 2 

og 3. Nogle medarbejdere oplever primært, at det er i store øvelsesbanker, hvor det kan være svært 

at søge øvelser frem. 

5.1.2 Medarbejderne oplever, at træningsvideoer understøtter en mere korrekt 
egentræning hos borgerne 

Alle udvalgte træningsløsninger undtagen én benytter sig af videoer til at gengive øvelser for borgere. 

Medarbejderne er enige om, at videoerne er en stor gevinst i træningsløsningen, da det bidrager til at 

borgeren udfører træningen mere korrekt. 

De øvelser, som de får på papir, de bliver hurtigt til deres øvelser, hvor de laver dem fuldstændig forkert. 

Der er større sikkerhed for, at de laver øvelserne rigtigt. Det er et stort plus (medarbejder). 

Som borger behøver man heller ikke at holde sig tilbage, hvis man har brug for en ekstra gang 

instruktion. Hvis man står foran en fysioterapeut, kan man måske godt lade være med at spørge igen, 

hvis fysioterapeuten kommer til at sukke. Ved videoerne kan de få det gentaget i det uendelige 

(medarbejder). 

I nogle træningsløsninger er der flere videoer til samme øvelse men med forskellige målgrupper. Her 

oplever medarbejderne det som en fordel, hvis de kan vælge videoer med eksempelvis ældre 

mennesker til deres ældre borgere, da medarbejderne mener, at det øger borgerens motivation at 

kunne relatere til det, som de ser på videoen. 

I mange af videoerne er det borgere i eget hjem, der viser øvelserne – det betyder, at det kommer i 

øjenhøjde, at det bare er ”Hr. Olsen i egen stue”. Det var rigtig vigtigt (medarbejder). 

Nogle af de interviewede medarbejdere oplever dog, at nogle videoer og instruktionstekster instruerer 

forkert og upræcist i, hvordan borgerne skal udføre øvelser. 

5.1.3 De fleste medarbejdere ser et potentiale i digitale træningsløsninger, der 
giver feedback om borgernes træning 

Hovedparten af de interviewede medarbejdere oplever det som en gevinst, når den digitale 

træningsløsning kan lave aktivitetsrapporter over borgernes træning, fordi de derigennem nemt kan få 

et overblik over, hvor meget de enkelte borgere får trænet.  

En anden styrke er, at der ligger en aktivitetsrapport til os, når de indtaster deres træning, så der sker 

en interaktion mellem os, når de træner. Det er vigtigt for borgerne. Indimellem skriver jeg også 

beskeder til dem, og det gør, at de ved, at der sker noget i den anden ende (medarbejder). 

Aktivitetsrapporter af en sådan art kan anvendes i tre af de digitale træningsløsninger, hvor borgeren 

eller medarbejderen indrapporter træningsaktivitet. Flere af de medarbejdere, der bruger en løsning 

uden aktivitetsrapporter, efterspørger denne mulighed. 

En enkelt træningsløsning registrerer aktiviteter og andre sundhedsinformationer om borgeren i en 

landsdækkende databank, som medarbejderne i kommunerne ikke har direkte adgang til. 

Medarbejderne oplever også dette som en gevinst, da de ved at udlevere løsningen til borgerne kan 

bidrage til at skabe evidensbaseret praksis inden for deres træningsområde. De ønsker dog stadig 

selv at kunne få adgang til databanken: 

Det kunne være rart for os, der arbejder med det, men også i forhold til hvad der skal rapporteres videre i 

systemet. Jeg har ingen tal, der viser hvor fantastisk det her er. Eller ufantastisk. Så et eller andet sted 

kunne det være godt, hvis man kunne samle op på det på en eller anden måde (medarbejder). 
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Ikke alle interviewede medarbejdere kan dog se fordelene ved at bruge aktivitetsrapporter. Flere 

oplever dem således som unuancerede og bliver forvirrede over, hvordan de skal bruge dem. Nogle 

medarbejdere synes fx, at det er svært at vide, hvad en sur smiley dækker over og savner mere 

nuanceret information om, fx hvor mange træningsøvelser borgeren har lavet.  

Der kommer nogle fine rapporter og grafer til alle borgere, der giver et meget hurtigt overblik. Og så 

kommer der de der triste smileyer, og når man ikke kender borgeren tænker man, er han nu ved at begå 

selvmord eller hvad? Det er en underlig information at få, når man har en aftale om, hvornår man skal 

kontakte borgerne. Man kan ikke ringe op hele tiden. Vi prøver at lægge ansvaret ud til dem, så de 

kontakter os, hvis der er problemer. Man prøver at lave tydelige aftaler. De skriver, hvis de er på ferie eller 

er indlagt, eller hvis de har haft det skidt og ikke har trænet, så vi er orienterede, så vi ikke behøver at 

kontakte dem hele tiden. Vi har ikke brug for at se den dårlige smiley. Hvis de holder op med at træne, så 

har de det dårligt, set fra vores synsvinkel (medarbejder). 

Andre medarbejdere oplever, at det er svært at vide, hvornår de skal følge op på en borger på 

baggrund af aktivitetsrapporterne og efterspørger en systematik omkring opfølgningen. Disse ulemper 

gør, at medarbejderne enten ikke benytter sig af aktivitetsrapporterne eller slår nogle af funktionerne 

fra i løsningen. 

5.1.4 Tekniske problemer med digitale træningsløsninger opleves i nogle tilfælde 
som en barriere for brugen 

Flere af de interviewede medarbejdere påpeger, at billedkvaliteten i nogle løsninger kunne være 

bedre. Det drejer sig bl.a. om videoer, der er filmet i modlys, at instruktøren i videoerne ikke instruerer 

tydeligt nok, eller at det ikke er ”rigtige” mennesker, der udfører øvelserne. Det kan også dreje sig om 

illustrationer, der er utydelige eller ligner noget andet, end hvad det skal forestille. 

Det er tegnede mennesker eller billeder og ikke rigtige mennesker, der laver øvelser. Det har vi også 

snakket om fx i forhold til demensborgere. Der kan det have en værdi at have rigtige billeder. Optimalt set 

havde vi hellere set, at det var rigtige billeder (medarbejder). 

En løsning gør brug af lyd som feedback til borgeren undervejs i øvelser. Her opstår der problemer, da 

denne feedback ikke er høj og tydelig nok, hvis borgeren anvender løsningen udenfor i larmende 

omgivelser som fx trafik. En medarbejder oplever desuden lyden i app’en som mangelfuld, 

demotiverende og med for lidt ”ros”. Derudover vurderer en medarbejder, at borgeren kan risikere at 

få forkerte træningsresultater, fordi app’en ikke udsender feedback i form af lyd på de rigtige 

tidspunkter til borgeren. 

Hvor medarbejderne generelt accepterer en lav billedkvalitet, forholder de sig mere kritisk over for 

dårlig lydkvalitet og synes, at det er i orden, hvis deres borgere benytter anden form for støtte i 

træningen til fx tidstagning, hvis borgerne er meget generet af lydkvaliteten i den digitale løsning. 

Udover kvaliteten af billede og lyd i de digitale træningsløsninger nævner de interviewede 

medarbejder også en række andre tekniske problemer, der dog ikke opleves som afgørende for, om 

medarbejderne vælger at bruge løsningerne eller ej. De skal derfor mere ses som 

opmærksomhedspunkter i relation til brugen af digitalt understøttet træning eller som ønsker til 

fremtidig udvikling af de anvendte løsninger. 

Selvom mange medarbejdere oplever problemer med kommunens it og det fysiske udstyr som fx 

telefoner, tablets eller iPods, der er forbundet med de digitale træningsløsninger, bliver problemer som 

dårlig mobildækning eller at programmet ”fryser” bagatelliseret.  

Vi kan også komme i områder, hvor der er dårlig mobildækning. Det kender vi jo alle sammen 

(medarbejder). 

Ved flere træningsløsninger oplever medarbejderne det som en ulempe, at borgerne ikke har 

mulighed for at få udleveret en tablet, de kan bruge af kommunen. 
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Ja, jeg tror også de [borgerne] tænker: nu skal jeg bruge den her i en periode, og så leverer jeg den 

tilbage igen. Men hvis de kunne brænde for det, og gerne ville fortsætte, det kræver så også at de selv har 

en tablet derhjemme og selv kan få appen. Og det ved jeg i hvert fald at en af dem ikke har (medarbejder). 

Nogle medarbejdere har oplevet uforudsete udfordringer med at få udstyr indsamlet fra borgerne efter 

endt træningsforløb. 

Enkelte medarbejdere oplever, at meget langsomme computere og specielle sikkerhedsindstillinger i 

kommunen kan gøre det besværligt at gå ind i løsningens program eller se en video. 

Ved en træningsløsning bruger applikationen så meget strøm, at udstyret risikerer at løbe tør under 

træningen, hvilket giver et dårligt/forkert træningsresultat for borgeren. 

De medarbejdere, som skal vurdere borgerens funktionsniveau og taste det ind i et værktøj i 

løsningen, oplever at mangle vejledninger til, hvordan de kan bruge værktøjets funktionaliteter, og 

hvordan de skal registrere borgerens udførte træning. 

Nogle medarbejdere har erfaringer med, at samtidige logins kan give problemer, hvis en medarbejder 

har glemt at logge af, ligesom fælles login kan skabe irritation for medarbejderne, da en medarbejders 

foretrukne øvelser forsvinder, hvis en anden medarbejder anvender login og finder andre øvelser.  

Endelig efterspørger mange medarbejdere et bedre samarbejde mellem deres 

journaliseringssystemer og de digitale træningsløsninger. Det vil kunne lette deres arbejdsgange i 

forhold til at overføre, hvilke træningsprogrammer, som de har givet deres borgere. 

5.1.5 Nem og hurtig adgang til support giver indtryk af en professionel løsning 

Medarbejderne har generelt ikke en forventning om meget support fra leverandørernes side og bliver 

positivt overraskede, når de modtager hjælp fra leverandørerne. De medarbejdere, der har klaret sig 

uden support, ser det som naturligt, at de klarer problemerne selv. 

Det ville ikke have hjulpet mig, at der var kommet en, der havde gjort det hele, for når jeg så står i det og 

skal vejlede borgeren med tekniske udfordringer, så kan jeg ikke, hvis ikke jeg selv har det inde under 

huden (medarbejder). 

Medarbejderne oplever det som en gevinst, hvis de har en kontaktperson enten internt i kommunen 

eller fra firmaet, som de kan få hjælp fra, hvis der opstår problemer med den digitale løsning. 

Medarbejderne oplever det som meget tilfredsstillende, når løsningernes support svarer tilbage i løbet 

af få timer, eller løser IT-problemer, som både kan være relateret til den digitale træningsløsning, men 

også kan skyldes andre IT-problemer i det kommunale netværk. Om muligheden for support siger en 

medarbejder: 

Den er flyvende... Så har de også ham [navnet på supporter], som kan rykke ud og som er hurtig til at 

rykke ud. Hvis man skriver til begge supportere, så er det et spørgsmål om, hvem der skriver tilbage først. 

Der går ikke fem minutter (medarbejder). 

Mange af medarbejderne har været i tæt dialog med udbyderne af de digitale træningsløsninger, bl.a. 

fordi de har manglet relevante øvelser til deres borgere. Medarbejderne henvender sig ofte for at få 

udarbejdet øvelser, der adresserer et helt specifikt træningsbehov, som ikke allerede ligger i 

træningsløsningen. Her oplever medarbejderne, at leverandører har været lydhøre over for deres 

ønsker og har tilføjet de ønskede øvelser eller har været ude og lave videoer med træningsøvelser 

hos medarbejderne. 

Nogle medarbejdere oplever desuden, at det er en gevinst, når leverandørerne udarbejder 

instruktioner til medarbejderne i, hvordan de skal instruere borgerne i deres digitale træningsløsninger, 

så de ikke skal bruge tid på at udarbejde brugermanualer selv. 
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5.2 Medarbejdernes opfattelse af ændring i 
arbejdstilrettelæggelse 

Det andet tema vedrører medarbejdernes opfattelse af ændring i arbejdstilrettelæggelse. De tre 

væsentligste iagttagelser handler om, at medarbejderne bruger ekstra tid, og at borgeren får øget 

ansvar ved brug af de digitale løsninger: 

 Medarbejderne bruger ekstra tid på opstart af ny arbejdspraksis samt introduktion, motivation og 

opfølgning på borgernes digitalt understøttede træning. 

 Medarbejderne oplever, at det bliver nemmere at tale om øvelser og give ansvar for egen træning 

til borgeren. 

 Medarbejderne oplever forskellige måder at indføre digitale træningsløsninger. 

5.2.1 Tidsforbrug i forbindelse med opstart af ny arbejdspraksis 

De fleste medarbejdere har oplevet at bruge ekstra tid, når de skal i gang med at bruge de digitale 

løsninger som noget nyt. Mange af de interviewede medarbejdere er lige gået i gang med at bruge de 

digitale træningsløsninger, og omfanget af tidsforbruget i denne opstartsfase har i flere tilfælde 

overrasket medarbejderne. I opstartsfasen bruger medarbejderne tid på at have kontakt med 

leverandører i forhold til tilpasning af løsninger som eksempelvis udarbejdelse af videoer og øvelser, 

de bruger tid på at skrive nye arbejdsgange ned, og de skal bruge ekstra tid på at lære programmet at 

kende og få oplæring i programmet. Omkring halvdelen af de interviewede medarbejdere arbejder 

med digitalt understøttet genoptræning som led i udviklings- eller afprøvningsprojekter og har derfor – 

udover ovennævnte implementeringsopgaver – også igangsat evalueringsaktiviteter, eks. i relation til 

den valgte tekniske løsning eller dokumentation af effekter, som medarbejderne også bruger ekstra tid 

på. 

5.2.2 Tidsforbrug i forbindelse med digitalt understøttede træningsforløb 

I forhold til tidsforbrug i forbindelse med gennemførelse af digitalt understøttede træningsforløb 

oplever de interviewede medarbejdere, at de nu bruger tid på eksempelvis at vurdere om borgeren er 

egnet til digitalt understøttet træning, at introducere og motivere borgerne til at bruge de digitale 

træningsløsninger samt at give borgeren support enten telefonisk eller ved fremmøde, hvis borgeren 

har udfordringer. 

Flere af de interviewede medarbejdere oplever, at det tager længere tid at finde øvelser elektronisk 

end hvis de har nogle papirøvelser klar. Nogle medarbejdere oplever, at det tager længere tid at 

sammensætte og tilpasse træningsprogrammer, ligesom det tager tid at sørge for opladte tablets og at 

skulle starte computere og programmer i forbindelse med træning. Andre medarbejdere oplever, at det 

kan gå hurtigere at lave træningsprogrammer elektronisk fremfor i hånden. 

Men nogen gange går det også hurtigere end at tegne tændstikmænd og skrive 3-4-5 linjer i hånden. Og 

nogen af os har jo bærbare (medarbejder) 

For de medarbejdere, der anvender de digitale træningsløsningers feedbackfunktion, kræver det som 

led i forberedelsen af dialogen med borgerne tid at gennemgå aktivitetsrapporter, der viser, hvor 

meget hver enkelt borger får trænet, så der kan følges op på dette. Som nævnt ovenfor arbejder 

hovedparten af disse medarbejdere med digitalt understøttet træning som led i udviklings- eller 

afprøvningsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er foretaget en fuld idriftsættelse med 

dertilhørende omlægning af arbejdsgange. Af samme grund får nogle af de interviewede 

medarbejdere i projekterne tildelt ekstra tid til disse arbejdsopgaver, andre skal finde tiden fra det, som 

de ellers bruger deres tid på.  

Det er jo en ny dimension, et nyt tilbud, så der er en ekstra arbejdsgang. Vi skal jo introducere det, og 

motivere dem [borgerne] for det, og det kræver nogle ekstra møder. Så indtil nu har det jo været en 

ekstraopgave, en opgave mere oveni de andre (medarbejder). 
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Flere af de interviewede medarbejdere oplever, at de sparer tid i de tilfælde, hvor de kan reducere 

antallet af træningsgange med borgerne. Medarbejderne oplever specielt at spare tid, hvis den digitale 

løsning erstatter individuel træning med en borger på et center, udekørende besøg eller hvis noget af 

holdtræningen erstattes. Denne sparede tid ser nogle af medarbejderne som en mulighed for at 

prioritere deres tid på de borgere, der måske har brug for lidt mere vejledning end de andre. 

5.2.3 Nemmere at tale om øvelser og give ansvar til borgeren 

Mange af de interviewede medarbejderne oplever, at samtalen om øvelser med borgeren skifter fra at 

have kontrollerende karakter (har du lavet dine øvelser?) til at blive mere løsningsorienterede 

(hvordan kan vi tilpasse dine øvelser?), fordi de har noget konkret at tale ud fra og de i nogle tilfælde 

kan se, om borgeren har trænet.  

Det er blevet nemmere at tale om øvelserne. Fx: Har du åbnet dit program? Fungerer det på din telefon? 

Det er lidt mindre kontrollerende end: Har du lavet dine øvelser? Der er et twist i, at det er nemmere at tale 

om øvelserne (medarbejder). 

Der er noget statistik, som man ikke kan se ud fra et papir, og som vi kan bruge og spørger ind til. Hvis 

der er en øvelse, så kan vi spørge ind til det. Fx ”Hvordan kan det være, at du ikke laver øvelsen? Er det 

fordi du får ondt i knæet?” (medarbejder). 

Nogle medarbejdere bruger digital genoptræning som en del af kommunens strategi om at give 

borgeren mere ansvar for egen træning. Dette understøttes blandt andet ved langsomt at lade 

borgeren træne selv ved afslutning af forløb og lade borgeren selv vurdere, hvornår det er nødvendigt 

at tage kontakt til kommunen under egentræningen. Medarbejderne oplever, at borgerne er mere 

trygge ved at skulle klare sig selv ved afslutning af et forløb, hvis borgeren er blevet opfordret til at 

tage ansvar igennem træning med en digital træningsløsning. 

De bliver mere selvkørende. De træner, men vi hører ikke meget fra dem efter en periode. Så kører det 

bare, som det skal (medarbejder). 

Uden tablets har vi skullet prøve at slippe dem på en anden måde, fx taler med dem om, om de er kommet 

i gang med noget andet. Med [navn på teknologien] kan vi se, at de [borgerne] langsomt selv tager mere 

og mere ansvar (medarbejder). 

En medarbejder påpeger, at det det øgede ansvar hos borgerne ikke gør medarbejderne fri fra ansvar. 

”et er jo meget oppe i tiden med at flytte ansvaret, men det tager jo ikke ansvaret fra os, for vi skal jo 

sørge for, at der ligger nogle nye øvelser på (medarbejder). 

5.2.4 Medarbejderne føler sig rustede til at arbejde med de digitale løsninger 

De interviewede medarbejdere oplever generelt, at de også skal bruge de digitale træningsløsninger 

mere i deres arbejdsgange. De er mere afhængige af adgang til bærbare computere ved individuelle 

møder med borgeren men også til holdtræning, hvor de eksempelvis skal bruge computere til at vise 

videoer eller se, hvilke øvelser, de skal lave med borgerne. Medarbejderne er også afhængige af en 

internetforbindelse. Nogle medarbejdere oplever, at møder med borgeren bruges på IT-support i 

stedet for samtaler om udvikling i træningen.  

Oplæringen af medarbejderne spænder fra, at de har lært at tænde og slukke en iPad til, at de selv 

har downloadet løsningen og eventuelt læst en manual fra en hjemmeside og derfra har lært 

programmet af sig selv til et todages obligatorisk kursus. Dette skyldes, at nogle løsninger er relativt 

intuitive, mens andre løsninger kræver, at medarbejderne skal kunne mere komplicerede ting som fx 

at bruge aktivitetsrapporterne. 

Hovedparten af de interviewede medarbejdere har fået nogle timers oplæring af leverandørerne af de 

digitale træningsløsninger. Derefter har de typisk leget med det selv og kunnet få hjælp fra en 

superbruger eller administrator i kommunen, som har mere indgående kendskab til løsningen.  

Langt størstedelen af medarbejderne føler sig rustede til at arbejde med de digitale træningsløsninger, 

og nogle mener til dels, at det skyldes, at løsningerne er nemme og intuitive at bruge. Mange af de 
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medarbejdere, der kun har haft nogle timers indledende introduktion til løsningen, efterspørger en 

opfølgende introduktion nogle måneder senere, efter at de har haft mulighed for at prøve det selv.  

Jeg tænker en opfølgningsgang efter et par måneder eller måske tre måneder eller sådan noget, for så 

har man været hjemme og prøve på at gøre nogle ting. Og så er det man finder ud af at det der, det fik jeg 

ikke helt fat på. Nu er jeg klar til at gå i krig med at lave en video, det er jo ikke lige det man starter ud med 

måske. Så en opfølgningsgang fx en halv dag efter nogle måneder (medarbejder). 

De fleste medarbejdere er glade for, når der er praktiske øvelser indlagt i introduktionen, og de fleste 

medarbejdere mener, at ”learning by doing” er måden at blive fortrolig med den digitale 

træningsløsningen på. 

Nogle kommuner afprøver digitale træningsløsninger som led i en hverdagsrehabiliterende indsats, 

der også involverer andre medarbejdergrupper, som eksempelvis social- og sundhedshjælpere. Disse 

medarbejdere har ikke samme uddannelsesmæssige baggrund som de sundhedsfaglige 

medarbejdere i den kommunale træningsenhed og derfor ikke samme kendskab til de øvelser, som de 

skal introducere borgerne i, oplever at en tre timers introduktion er for lidt. De efterspørger en mere 

detaljeret introduktion til de specifikke øvelser og de andre værktøjer i app’en. 

Du er jo ikke fysioterapeut, har du så fået nogle kurser i at træne?  Næ, det har jeg ikke. Det er jo ikke 

super vanskelige øvelser. Man kunne have fået mere ud af det, når man skal evaluere det til sidst, hvis 

man havde sørget for at klæde os bedre på fra start af. Det er helt sikkert (medarbejder). 

5.2.5 Medarbejderne oplever forskellige måder at indføre digitale 
træningsløsninger 

Mange af de interviewede medarbejdere giver udtryk for, at deres erfaringer med digitale 

træningsløsninger kommer fra enten udviklings- eller afprøvningsprojekter. Udviklingsprojekterne er 

typisk igangsat i et samarbejde med leverandøren med henblik på at udvikle eller tilpasse en løsning 

eksempelvis i forhold til at optimere løsningens funktionalitet eller lave flere og mere målrettede 

træningsvideoer. Afprøvningsprojekterne er typisk igangsat med henblik på at få afklaret, om en eller 

flere digitale træningsløsninger vil kunne anvendes som en del af kommunens træningsindsats. De 

interviewede medarbejdere giver udtryk for, at der ofte følger særskilte projektmidler med disse 

projekter, eller at der er blevet afsat ekstra tid til, at udvalgte medarbejdere kan afprøve den (eller de) 

udvalgte løsning(er). 

Omkring halvdelen af de interviewede medarbejdere har oplevet, at digitale træningsløsninger er 

introduceret som en erstatning for et tidligere værktøj eller som led i en politisk eller ledelsesmæssig 

beslutning om at opnå højere kvalitet eller lavere ressourceforbrug på træningsområdet. I disse 

situationer har der typisk været tale om billige eller velafprøvede løsninger, der ikke kræver yderligere 

udvikling. 

Nogle af de interviewede medarbejdere oplever, at der har været en ambition om at implementere en 

digital træningsløsning som del af den almindelige drift, men at dette ikke til fulde er lykkedes. Dette 

begrundes med, at den valgte løsning ikke har været moden nok eller ikke har haft den ønskede 

funktionalitet, hvorfor projektet i medarbejdernes optik har skiftet karakter til et udviklings- eller 

afprøvningsprojekt. 

Det er egentlig ikke meningen, at vi skal udvikle, men vi skal drifte, og vi skal prøve at hente noget af den 

her gamle effektivisering hjem. Der er altså blevet sparret noget nær to fuldtidsstillinger. Og indtil videre 

er vores erfaring, at vi investerer rigtig meget tid i det her. Det er udvikling og afprøvning meget mere end 

det er en effektivisering. (medarbejder) 

I forlængelse heraf viser fokusgrupperne, at der på tværs af de kommuner, der har deltaget i 

evalueringen, er forskel på den organisatoriske forankring af arbejdet med digitale træningsløsninger. I 

hovedparten af kommunerne afhænger brugen af de digitale løsninger af få medarbejdere, der 

brænder for digitalt understøttet genoptræning. I enkelte af de deltagende kommuner er anvendelsen 

af digitale træningsløsninger forankret i et dedikeret center eller en enhed, der koordinerer på tværs af 

forskellige organisatoriske driftsenheder, eksempelvis træningscenter, forebyggelse og hjemmepleje. 
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5.2.6 Løsningerne har generelt ikke påvirket samarbejdet 

For langt de fleste interviewede medarbejdere har brugen af digitale træningsløsninger hverken 

samarbejdet indbyrdes eller med andre sektorer på grund af de digitale løsninger. Enkelte 

medarbejdere fortæller dog, at løsningerne gør det nemmere at overtage et hold fra en kollega og 

bruge de øvelser, som kollegaen bruger. 

Mange af medarbejderne erkender, at der ligger et stort potentiale for øget samarbejde men prioriterer 

på nuværende tidspunkt andre opgaver højere. Det skyldes blandt andet, at der er nogle praktiske 

barrierer som manglende mulighed for at dele oplysninger om borgere på tværs af sektorer og internt i 

kommunen. Det skyldes også, at de ønskede samarbejdspartnere som fx hospitaler, almen praksis, 

ældreplejen og forebyggelsesindsatser internt i kommunen ikke gør brug af de samme løsninger. 

Flere mener, at ændring af samarbejdet med andre må vente til, at implementeringen af de digitale 

løsninger ikke fylder så meget i hverdagen. 

Til spørgsmålet om, hvorvidt løsningerne ændrer samarbejdet svarer de interviewede medarbejdere 

eksempelvis: 

Der har det ingen betydning, for vi kan ikke dele det med nogen.  

Det er lidt for nyt hos os. Der er andre ting, vi forsøger at implementere nu. 

5.3 Medarbejdernes opfattelse af forløbssammensætningen 

Den tredje effektindikator vedrører medarbejdernes opfattelse af forløbssammensætningen. De to 

væsentligste iagttagelser handler om: 

 At medarbejderne foretager en individuel vurdering af den enkelte borgers egnethed til at modtage 

digitalt understøttet genoptræning. 

 At medarbejderne arbejder med flere forskellige forløbssammensætninger, der ofte kombinerer 

digitalt understøttet egen træning med træning ved fysisk fremmøde. 

Hovedparten af de interviewede medarbejdere fortæller, at de foretager en individuel vurdering af, 

hvorvidt den enkelte borger vil kunne have gavn af et digitalt understøttet træningsforløb. I nogle 

kommuner er der på forhånd udpeget bestemte målgrupper, eksempelvis borgere med 

ortopædkirurgiske problemstillinger eller alment svækkede ældre, som tilbydes de digitale 

træningsløsninger. Andre kommuner har på baggrund af erfaringer valgt en anden tilgang, hvor der i 

visitationen af borgerne lægges mere vægt på kriterier som eksempelvis kognitivt niveau og 

kropsforståelse end på henvisningsårsag. 

I starten med [navn på træningsløsning] fandt vi frem til, at diagnoser ikke er i spil ift. hvem der har gavn 

af det. Det handler meget om det kognitive niveau, og hvad borgeren er optaget af. Og så er der noget 

omkring teknisk snilde. Det er ikke om man har hoftealloplastik eller apopleksi. Det er nogle andre ting 

(medarbejder). 

Tilsvarende viser fokusgrupperne, at der er forskelle i den måde, som kommunerne vælger at 

sammensætte de digitalt understøttede træningsforløb på. Der er således som led i fokusgrupperne 

dokumenteret i alt 21 forskellige forløbssammensætninger, som spænder fra forløb, hvor den digitale 

træningsløsning tilbydes som et supplement oveni et traditionelt. Det er et gennemgående træk ved 

flertallet af de identificerede træningsforløb, at de ofte kombinerer digitalt understøttet egentræning 

med enten individuel eller holdbaseret træning ved fysisk fremmøde. 

Nedenstående afsnit skitserer fem forskellige forløb, hvori der indgår digitalt understøttet egentræning. 

5.3.1 Som supplement udover eksisterende træningstilbud 

Ved denne type af forløbssammensætning modtager borgerne almindelig træning og kan vælge at 

træne hjemme med en digital løsning. 

Størstedelen af de interviewede medarbejdere oplever, at en sådan løsning giver øget faglig kvalitet i 

forløbene, men at det kan være tidskrævende. Mange af medarbejderne oplever endvidere, at digitalt 
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understøttet genoptræning ikke kan stå alene, men at det fungerer godt som supplement til 

holdtræning eller individuel træning ved fysisk fremmøde, hvor borgeren har mulighed for dialog med 

en kommunal medarbejder. I den sammenhæng oplever flere medarbejdere, at den digitale 

træningsløsning kan bruges til at understøtte en øget ansvarlighed hos borgeren omkring udførelse af 

træningsøvelserne hjemme.  

Det er godt som supplement i forhold til egenansvar. For hvis det kun er på holdtræning, så træner 

borgeren øvelsen og siger: ”Fint. Så kommer jeg bare næste gang, og så skal jeg ikke tænke mere på 

det.” Her skubber vi lidt på, at de altså skal lave de her øvelser (medarbejder). 

Medarbejderne fremhæver, at det motiverer borgerne på en anden måde at træne sammen med 

andre, og at de kan benytte træningsgangene til at følge op på den digitale hjemmetræning og 

fremhæver derfor, at digital understøttet genoptræning ikke bør stå alene. 

5.3.2 Som forebyggende indsats eller vedligeholdende træning 

Ved denne type af forløbssammensætning modtager ældre borgere, der fx modtager hjemmepleje 

eller har kroniske lidelser digitale løsninger til træning derhjemme. Borgerne modtager som 

udgangspunkt ikke andre træningsydelser fra kommunen. Kommunerne tilbyder ofte løsningerne som 

led i at gøre borgerne mere selvhjulpne hjemme. 

Mange af de interviewede medarbejdere vurderer, at disse forløb kan have positive langsigtede 

sundhedsmæssige effekter for borgeren i form af bedre livskvalitet og færre genindlæggelser. Flere 

medarbejdere vurderer dog, at der for at opnå denne effekt skal tilbydes forløb, som er længere end 

tre måneder.  

Han [borgeren] har haft glæde af den, men det er ikke lykkes os at få ham ud af den kommunale 

holdtræning. Det havde vi ellers som mål efter tre måneder. Vi tør ikke slippe ham på træningen. Han 

bliver visiteret på ny, hver gang visitationen udløber. Forløbet kan vare i op til et år. Fremadrettet tænker 

vi, at det skal være tre måneder eller et halvt år, hvor de får en tablet med herfra. Hvis det ikke havde 

været et projekt, ville han nok have den i op til et år. Det er svært at trække det tilbage. Han gik fra at 

træne en gang om ugen, og nu er han i gang hver dag (medarbejder). 

5.3.3 Udelukkende som digital selv-/hjemmetræning 

Ved denne type af forløbssammensætning har en medarbejder tidligt i et forløb vurderet, at borgeren 

har mest gavn af at træne hjemme med en digital løsning i stedet for at møde op til individuel træning 

eller holdtræning. 

Nogle af de interviewede medarbejdere oplever, at hjemmetræning med en digital løsning fungerer 

godt for udvalgte borgere, der kan og/eller vil træne selv, eller hvor særlige forhold gør sig gældende, 

som betyder, at borgeren ikke kan tilbydes et normalt forløb. Det er medarbejdernes erfaring, at 

sådanne forløb kræver indledende møder med borgeren på hold eller individuelt, hvor borger og 

terapeut har en dialog om, hvorvidt det er meningsfuldt med et forløb, som udelukkende består af 

digitalt understøttet egentræning.  

Jeg har en skulderborger. Hun meldte fra til holdtræning, fordi hun er depressiv samtidig. Og hun kan fint 

lave øvelserne selv. Det er egentlig min opfattelse, at hun har kropsforståelse nok til at hun klarer det 

selv. Hun kunne bare ikke overskue at komme ud ad døren. Alternativet er, at hun bliver ved med at melde 

fra til individuel- eller holdtræning. Så det er jo bedre end ingenting (medarbejder). 

5.3.4 Som udfasning af et forløb (kan være ved både holdtræning og individuel 
træning) 

Ved denne type af forløbssammensætning gennemgår borgerne et forløb, hvor de starter med 

holdtræning eller individuel træning og gradvist går over til digital hjemmetræning senere i forløbet. 

Hovedparten af de interviewede medarbejdere oplever, at denne forløbssammensætning giver 

borgeren øget tryghed i at lave øvelser hjemme, fordi de har lavet dem flere gange med en terapeut 

forinden samtidig med, at det gør overgangen fra træning med terapeut til udelukkende selvtræning 
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tryg og øger sandsynligheden for, at de bliver ved med at træne selv efter endt forløb (hvis de har 

udstyret til det). En medarbejder påpeger, at sådan en type forløb giver mening, fordi det tager hensyn 

til, hvad borgeren er i stand til på forskellige tidspunkter i træningsforløbet. 

Det er måske også til de borgere, der er så langt i forløbet, at de kan begynde at overskue nogle andre 

ting. Hvis der er blodprøver, der ikke er styr på og hvis de har smerter, så er de ikke klar til det. Der er 

nogle parametre, der overtrumfer [navn på træningsløsning] (medarbejder). 

5.3.5 Som erstatning af en ud af to træningsgange på hold 

Ved den sidste type af forløbssammensætning erstatter den digitale løsning dele af et ikke-digitalt 

træningstilbud gennem hele det tilbudte træningsforløb. Det drejer sig typisk om, at halvdelen af 

holdtræningsgangene ved fysisk fremmøde erstattes af, at borgerne skal træne hjemme med en 

digital løsning. 

De interviewede medarbejdere er overvejende forbeholdne over for denne løsning, da de mener, det 

giver mindre mulighed for individuel vejledning og tilpasning af øvelser. Medarbejdernes 

forbeholdenhed skyldes også, at de betragter denne forløbssammensætning som en spareøvelse. 

Det er en forudsætning for denne type af forløb, at medarbejderne skal kunne følge med i borgerens 

træning på afstand, hvorfor det er nødvendigt at anvende digitale træningsløsninger med en 

feedbackfunktion, der giver medarbejderne adgang til aktivitetsrapporter, som viser, hvor meget hver 

enkelt borger får trænet. Mange af de interviewede medarbejdere anvender ikke på nuværende 

tidspunkt løsningernes feedbackfunktion i en grad, så de kan understøtte denne type 

forløbssammensætning, hvilket kan forklare noget af deres forbeholdenhed. En medarbejder, der kun 

anvender at sende e-mails med videoer til borgerne, forklarer det således: 

Den måde, vi bruger det på, der kan det ikke erstatte almindelig holdtræning. Det bruges som 

supplement. Det handler mere om compliance – at få borgerne til at gøre, som vi siger. Så den her 

teknologi kan ikke erstatte en træning, tænker jeg. Vi kan bare anbefale dem, at de skal lave de her 

øvelser (medarbejder). 
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Dette kapitel beskriver omfanget af de undersøgte målgrupper – borgere med 
apopleksi, borgere med kroniske sygdomme (diabetes, hjerte/kar og KOL) samt 
alment svækkede ældre (geriatri) for så vidt angår andelen af borgere i målgruppen, 
der er egnet til at modtage digitalt understøttet genoptræning. Derudover beskriver 
kapitlet sammensætning og indhold i såvel et digitalt understøttet træningsforløb som 
i det træningsforløb, borgere normalt tilbydes i kommunen. 

På tværs af de fem målgrupper – borgere med apopleksi, diabetes, hjerte-/karsygdomme og KOL 

samt alment svækkedes ældre - er der opstillet i alt syv forskellige typer af forløb, hvoraf nogle er 

sammenfaldende for mere end en målgruppe. 

Nedenstående tabel 4 giver et samlet overblik over de opstillede forløbstyper fordelt på målgrupper. 

Tabel 4 Forløbstyper fordelt på målgrupper 

Målgruppe 

Apopleksi  

 Forløb med kombination af individuel træning og holdtræning efter SUL §140 

 Forløb med individuel træning efter SUL §140 

Borgere med kroniske sygdomme (diabetes, hjerte-/kar, KOL) 

 Forløb med holdtræning efter SUL §119/SUL§140 

 Forløb med holdtræning efter SEL §86.2 

Alment svækkede ældre (geriatri) 

 Forløb med kombination af individuel træning og holdtræning efter SUL §140/SEL §86.1 

 Forløb med kombination af individuel træning og holdtræning efter SEL §86.2 

 Forløb med holdtræning efter SEL §86.2 

6.1 Borgere med apopleksi 

6.1.1 Målgruppens størrelse og andel egnet til digitalt understøttet træning 

Det er i forbindelse med udarbejdelsen af denne effektevaluering estimeret, at der i 2017 vil være 

8.200 borgere med apopleksi, som på landsplan skal have kommunal genoptræning efter 

Sundhedslovens §14015. 

Af denne gruppe er det ikke alle borgere, som vil være egnede til digitalt understøttet genoptræning. 

Erfaringer indsamlet gennem en fokusgruppe med sundhedsfagligt personale, der arbejder med 

digitalt understøttet genoptræning til borgere med apopleksi, at særligt yngre mennesker som følge af 

højere it-parathed har vist sig egnede til at modtage digitalt understøttet genoptræning, men at der er 

tale om komplekse forløb, hvor det i høj grad beror på en individuel vurdering af den enkelte borgers 

situation. 

                                                      

15 Estimatet er udarbejdet på baggrund af udtræk fra en række kommuner vedr. antal og fordeling af genoptræningsplaner på 

diagnoser/træningsbehov, der viser, at 5,5 pct. af de modtagne genoptræningsplaner vedrører borgere med apopleksi. Se 

bilag B.  

6 FORLØB – VOLUMEN OG 
SAMMENSÆTNING 
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Konkret vurderer det sundhedsfaglige personale, at mellem 8 og 40 pct. af målgruppen vil være 

egnede, og det er på den baggrund i den videre analyse antaget, at 20 pct. af borgerne med apopleksi 

som udgangspunkt er egnede til digitalt understøttet genoptræning. Det er endvidere antaget, at 

denne andel vil stige som følge af en generelt modning af borgernes it-parathed. 

6.1.2 Forløbssammensætning as-is og to-be 

En survey til landets kommuner foretaget i forbindelse med nærværende evaluering viser, at den 

kommunale genoptræning af borgere med apopleksi i dag typisk tilbydes som et af to typer af forløb: 

 Træningsforløb, hvor borgeren modtager en kombination af individuel træning og holdtræning 

 Træningsforløb, hvor borgeren udelukkende modtager individuel træning.  

Surveyen viser, at ca. 60 pct. af alle forløb for borgere i denne målgruppe foregår som en kombination 

mellem individuel træning og holdtræning (estimeret 4.900 forløb årligt i 2017), mens de resterende 40 

pct. udelukkende består af individuel træning (3.300 forløb årligt i 2017). 

De to typer af forløb beskrives uddybende i det følgende. 

Forløb med individuel træning og holdtræning (SUL §140) 

As-is forløbet er kortlagt gennem en survey udsendt til landets kommuner samt en gennemgang af 

alle tilgængelige kommunale ydelseskataloger. Dette forløb består af et individuelt opstartsmøde af en 

times varighed, hvor borgers træningsmæssige behov afklares. Derefter fem måneder med en til to 

individuelle træningssessioner og to holdbaserede træningssessioner om ugen – begge typer af 

sessioner af en times varighed. 

To-be forløbet er designet med afsæt i en fokusgruppe med sundhedsfagligt personale, der arbejder 

med digitalt understøttet genoptræning til borgere med apopleksi. Personalet peger på, at der især i 

genoptræningsforløbets afsluttende fase kan anvendes digitalt understøttet egentræning i borgerens 

hjem som alternativ til træningssessioner med fysisk fremmøde på træningscentret. 

På den baggrund er to-be forløbet fastlagt således, at antallet af træningssessioner med fysisk 

fremmøde i den første halvdel af forløbet er uændret i forhold til et typisk forløb i dag. Eneste ændring 

er, at borgerne i denne periode påbegynder digitalt understøttet egentræning i hjemmet parallelt med 

den øvrige træning. Der er i den forbindelse afsat tid til en særlig introduktion af borger til den digitale 

træningsløsning. Den digitalt understøttede egentræning fortsætter gennem hele træningsforløbet. 

I de sidste ti uger af forløbet erstattes halvdelen af de individuelle træningssessioner med digitalt 

understøttet egentræning. Endvidere udfases holdtræningssessionerne gradvist, så 30 pct. af 

sessionerne erstattes med digitalt understøttet egentræning i perioden fra ti til seks uger før forløbets 

afslutning, og halvdelen af sessionerne erstattes i de sidste fem uger. 

Tabel 5 Overblik over forløb med kombination af individuel- og holdtræning for borgere med apopleksi 

Parametre AS-IS TO-BE 

Forløbstype: Substitution som udfasning i et forløb  

Antal uger pr. forløb 21 21 

Antal individuelle træningssessioner i alt 34 26 

 uge 1-11 

 uge 12-16 

 uge 17-21 

19 

8 

7 

19 

4 

3 

 Antal holdtræningssessioner i alt 42 35 
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 uge 1-11 

 uge 12-16 

 uge 17-21 

22 

10 

10 

22 

7 

5 

Samlet medarbejder tid pr. borgerforløb16  67t. 0 m. 53t. 20 m. 

Forløb med individuel træning (SUL§140) 

As-is forløbet er kortlagt gennem en survey udsendt til landets kommuner samt en gennemgang af 

alle tilgængelige kommunale ydelseskataloger. Dette forløb består af et individuelt opstartsmøde af en 

times varighed, hvor borgers træningsmæssige behov afklares. Derefter fem måneder med to 

individuelle træningssessioner om ugen af en times varighed. 

To-be forløbet er designet med afsæt i en fokusgruppe med sundhedsfagligt personale, der arbejder 

med digitalt understøttet genoptræning til borgere med apopleksi. Personalet peger – lige som med 

ovenstående kombinerede træningsforløb – på, at der især i genoptræningsforløbets afsluttende fase 

kan anvendes digitalt understøttet egentræning i borgerens hjem som alternativ til træningssessioner 

med fysisk fremmøde på træningscentret. 

På den baggrund er to-be forløbet fastlagt således, at antallet af træningssessioner med fysisk 

fremmøde i den første halvdel af forløbet er uændret i forhold til et typisk forløb i dag. Eneste ændring 

er, at borgerne i denne periode påbegynder digitalt understøttet egentræning i hjemmet parallelt med 

den øvrige træning. Der er i den forbindelse afsat tid til en særlig introduktion af borger til den digitale 

træningsløsning. Den digitalt understøttede egentræning fortsætter gennem hele træningsforløbet. 

I de sidste ti uger af forløbet udfases de individuelle træningssessioner gradvist, så halvdelen af 

sessionerne erstattes med digitalt understøttet egentræning i perioden fra ti til seks uger før forløbets 

afslutning, og alle sessioner erstattes i de sidste fem uger. 

Tabel 6 Overblik over forløb med individuel træning for borgere med apopleksi 

Parametre AS-IS TO-BE 

Forløbstype: Substitution som udfasning i et forløb  

Antal uger pr. forløb 21 21 

Antal individuelle træningssessioner i alt 42 27 

uge 1-11 

uge 12-16 

uge 17-21 

22 

10 

10 

22 

5 

0 

Samlet medarbejder tid pr. borgerforløb17  56t. 45 m. 38t. 45 m. 

 

 

                                                      

16 Medarbejdertid pr. borgerforløb er opgjort inkl. forberedelsestid, indledende visitationsmøde og ekstra tidsforbrug vedr. digital 

træningsløsning (to-be); tidsforbrug ved holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet.); tidsforbrug ved 

holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet. Opgørelsen beskriver en driftssituation, og medarbejdertid i relation 

til implementering af digitalt understøttet genoptræning er derfor ikke indregnet (jf. beskrivelse af faste og variable 

omkostninger i kapitel 7. 

17 Medarbejdertid pr. borgerforløb er opgjort inkl. forberedelsestid, indledende visitationsmøde og ekstra tidsforbrug vedr. digital 

træningsløsning (to-be). Opgørelsen beskriver en driftssituation, og medarbejdertid i relation til implementering af digitalt 

understøttet genoptræning er derfor ikke indregnet (jf. beskrivelse af faste og variable omkostninger i kapitel 7. 
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6.2 Borgere med kroniske sygdomme (diabetes, hjerte-/kar-
sygdomme og KOL) 

Borgere med kroniske sygdomme (diabetes, hjerte-/kar-sygdomme og KOL) henvises til kommunal 

træning efter flere forskellige paragraffer i lovgivningen. De fleste borgere med diabetes eller KOL 

henvises i dag til patientrettet forebyggelse efter Sundhedslovens §119, mens borgere med hjerte-kar 

sygdomme i væsentligt omfang tillige henvises til genoptræning efter Sundhedslovens §140. 

Endvidere henvises en relativt stor gruppe borgere med kroniske sygdomme til vedligeholdende 

træning efter Servicelovens §86.2 blandt andet i forlængelse af deres deltagelse i et patientrettet 

forebyggelsestilbud. 

6.2.1 Målgruppens størrelse og andel egnet til digitalt understøttet træning 

Det er i forbindelse med udarbejdelsen af denne effektevaluering estimeret, at der i 2017 vil være i alt 

18.600 borgere med kroniske sygdomme, som på landsplan modtager træning enten som patientrettet 

forebyggelse efter Sundhedslovens §119 eller som genoptræning efter Sundhedslovens §14018. Heraf 

udgør forløb relateret til hjerte-/kar-sygdomme 7.600 forløb (3.100 efter SUL §119 og 4.500 efter SUL 

§140). 6.000 forløb relaterer sig til KOL (5.000 efter SUL §119 og 1.000 efter SUL §140) og 5.000 

forløb relaterer sig til diabetes (alle efter SUL §119). 

Det er endvidere estimeret, at der i 2017 vil være i alt 7.000 borgere med kroniske sygdomme, som på 

landsplan modtager vedligeholdende træning efter Servicelovens §86.219. 

Det er ikke alle borgere med kroniske sygdomme, som vil være egnede til digitalt understøttet træning. 

Konkret vurderer det sundhedsfaglige personale i fokusgrupperne, at mellem 20 og 40 pct. af 

målgruppen vil være egnede, og det er på den baggrund i den videre analyse antaget, at 30 pct. af 

borgerne med kroniske sygdomme som udgangspunkt er egnede til digitalt understøttet 

genoptræning. Det er endvidere antaget, at denne andel vil stige som følge af en generelt modning af 

borgernes it-parathed. 

6.2.2 Forløbssammensætning as-is og to-be 

En survey til landets kommuner foretaget i forbindelse med nærværende evaluering viser, at 80 pct. af 

den kommunale træning til borgere med kroniske sygdomme efter Sundhedslovens §119 og 

Sundhedslovens §140 tilbydes som holdbaseret træning. Survey-resultaterne viser endvidere, at der 

kun er mindre forskelle i sammensætningen af disse forløb på tværs af de tre kronikergrupper. 

Survey-resultaterne viser en relativt stor spredning i sammensætningen af holdbaserede 

træningsforløb efter Servicelovens §86.2 både hvad angår forløbets længde og i forhold til om der 

tilbydes en eller to ugentlige træningsgange. 

De to typer af holdbaserede træningsforløb for borgere med kroniske sygdomme beskrives 

uddybende i det følgende (forskelle mellem kronikergrupperne er fremhævet). 

                                                      

18 Estimatet er udarbejdet på baggrund af udtræk fra en række kommuner vedr. antal og fordeling af genoptræningsplaner på 

diagnoser/træningsbehov, der viser, at 4,5 pct. af de modtagne genoptræningsplaner vedrører borgere med hjerte-kar 

sygdomme og 1 pct. af de modtagne genoptræningsplaner vedr. KOL. Endvidere bygger estimatet på en kortlægning af 

patientrettet forebyggelse fra KL og Center for interventionsforskning: "Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011"; 

november 2011 samt tal fra Københavns Kommune vedr. patientrettet forebyggelse i perioden 2010-14.  

19 Estimatet er udarbejdet på baggrund af oplysninger, dataudtræk og budgetbemærkninger fra 22 kommuner samt en vurdering 

af hvor stor en andel af §86.2 forløbene, der udgøres af borgere med kroniske lidelser baseret på input fra bl.a. en kortlægning 

af patientrettet forebyggelse fra KL og Center for interventionsforskning: "Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011"; 

november 2011, der viser, at mindst halvdelen af landets kommuner tilbyder vedligeholdende træning i forbindelse med 

udslusning fra den patientrettede forebyggelsesindsats.  
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Forløb med holdtræning (SUL §119/SUL §140) 

As-is forløbet er kortlagt gennem en survey udsendt til landets kommuner samt en gennemgang af 

alle tilgængelige kommunale ydelseskataloger. Dette forløb består af et individuelt opstartsmøde af en 

times varighed, hvor borgers træningsmæssige behov afklares. Derefter 11 uger med to holdbaserede 

træningssessioner om ugen af en times varighed (for borgere med KOL er forløbet på 10 uger). 

To-be forløbet er designet med afsæt i erfaringer indsamlet gennem borgerinterviews samt 

fokusgrupper med sundhedsfagligt personale, der arbejder med digitalt understøttet genoptræning til 

borgere med kroniske sygdomme. Disse input indikerer, at holdtræningen betyder meget for 

motivation og træningsmæssig indsats hos en væsentlig del af borgerne i målgruppen. Omvendt er 

der også borgere, som af hensyn til arbejde eller ud fra et ønske om at træne alene, værdsætter 

muligheden for i højere grad at kunne træne på egen hånd. 

På den baggrund er to-be forløbet fastlagt således, at den ene af de to ugentlige 

holdtræningssessioner opretholdes gennem hele forløbet, mens den anden halvdel erstattes af digitalt 

understøttet egentræning i hele forløbets varighed. Der er i den forbindelse afsat tid til en særlig 

introduktion af borger til den digitale træningsløsning. 

Tabel 7 Overblik over holdtræningsforløb for borgere med kroniske sygdomme (diabetes, hjerte-/kar og 

KOL) 

Parametre AS-IS TO-BE 

Forløbstype: Substitution ved en ud af to ugentlige holdtræningssessioner  

Hjerte-/kar og diabetes   

Antal uger pr. forløb 11 11 

Antal holdtræningssessioner i alt 22 11 

Samlet medarbejder tid pr. borgerforløb20  6t. 37 m. 4t. 41 m. 

KOL   

Antal uger pr. forløb 10 10 

Antal holdtræningssessioner i alt 20 10 

Samlet medarbejder tid pr. borgerforløb21  6t. 5 m. 4t. 25 m. 

Forløb med holdtræning (SEL §86.2) 

As-is forløbet er kortlagt gennem en survey udsendt til landets kommuner samt en gennemgang af 

alle tilgængelige kommunale ydelseskataloger. Dette forløb består af et individuelt opstartsmøde af en 

times varighed, hvor borgers træningsmæssige behov afklares. Derefter 16 uger med en holdbaseret 

træningssession om ugen af en times varighed. 

                                                      

20 Medarbejdertid pr. borgerforløb er opgjort inkl. forberedelsestid, indledende visitationsmøde og ekstra tidsforbrug vedr. digital 

træningsløsning (to-be); tidsforbrug ved holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet. Opgørelsen beskriver en 

driftssituation, og medarbejdertid i relation til implementering af digitalt understøttet genoptræning er derfor ikke indregnet (jf. 

beskrivelse af faste og variable omkostninger i kapitel 7. 

21 Medarbejdertid pr. borgerforløb er opgjort inkl. forberedelsestid, indledende visitationsmøde og ekstra tidsforbrug vedr. digital 

træningsløsning (to-be); tidsforbrug ved holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet. Opgørelsen beskriver en 

driftssituation, og medarbejdertid i relation til implementering af digitalt understøttet genoptræning er derfor ikke indregnet (jf. 

beskrivelse af faste og variable omkostninger i kapitel 7. 
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To-be forløbet er designet med afsæt fokusgrupper med sundhedsfagligt personale, der arbejder med 

digitalt understøttet genoptræning til borgere med kroniske sygdomme. I forlængelse af ovenstående 

input peger flere af fokusgruppedeltagerne på, at det vil være givtigt for borgere med kroniske 

sygdomme at kunne fortsætte brugen af den digitale træningsløsning på egen hånd i en længere 

periode, når de først har opnået kendskab til løsningen og rutine i brugen, og at der er efterspørgsel 

fra nogle borgere efter at kunne beholde de i effektevalueringen undersøgte løsninger.  

På den baggrund er to-be forløbet fastlagt som et alternativ til traditionel vedligeholdende træning i 

udslusningen fra den patientrettede forebyggelse. I stedet for en ugentlig holdbaseret træningssession 

i 16 uger får borger stillet den digitale træningsløsning til rådighed i 26 uger, hvor der afsættes tid til at 

sundhedsfagligt personale løbende kan følge op på data. 

Tabel 8 Overblik over digitalt understøttet hjemmetræning på SEL § 86.2 for borgere med kroniske 

sygdomme 

Parametre AS-IS TO-BE 

Forløbstype: Substitution udelukkende som egentræning i hjemmet  

Antal uger pr. forløb 16 26 

Antal holdtræningssessioner i alt 16 0 

Samlet medarbejder tid pr. borgerforløb22  4t. 45 m. 1t. 45 m. 

6.3 Alment svækkede ældre (geriatri) 

Alment svækkede ældre borgere henvises til kommunal træning efter flere forskellige paragraffer i 

lovgivningen. Mange henvises til genoptræning enten efter Sundhedslovens §140 i forlængelse af en 

hospitalsindlæggelse eller efter Servicelovens §86.1 uden forudgående indlæggelse. Endvidere 

henvises en stor gruppe til vedligeholdende træning efter Servicelovens §86.223. 

6.3.1 Målgruppens størrelse og andel egnet til digitalt understøttet træning 

Det er i forbindelse med udarbejdelsen af denne effektevaluering estimeret, at der i 2017 er ca. 30.400 

alment svækkede ældre, som modtager genoptræning efter enten Sundhedslovens §140 eller 

Servicelovens § 86.124. De to grupper behandles ens, da den gennemførte survey viser, at borgere 

visiteret efter de to paragraffer som hovedregel modtager forløb af samme intensitet og varighed25. 

Derudover er det estimeret, at der i 2017 vil være 18.000 alment svækkede ældre, der modtager et 

vedligeholdende træningsforløb efter Servicelovens § 86.226.  

Det er ikke alle alment svækkede ældre, der er egnede til digitalt understøttet træning. Erfaringer fra 

evalueringens fokusgrupper med sundhedsfagligt personale, der arbejder med digitalt understøttet 

genoptræning til alment svækkede ældre viser, at mange borgere i denne målgruppe har en lav it-

                                                      

22 Medarbejdertid pr. borgerforløb er opgjort inkl. forberedelsestid, indledende visitationsmøde og ekstra tidsforbrug vedr. digital 

træningsløsning (to-be); tidsforbrug ved holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet. Opgørelsen beskriver en 

driftssituation, og medarbejdertid i relation til implementering af digitalt understøttet genoptræning er derfor ikke indregnet (jf. 

beskrivelse af faste og variable omkostninger i kapitel 7. 

23 Endelig modtager en stor gruppe af alment svækkede ældre borgere hverdagsrehabilitering efter Servicelovens §83a, jf. 

afsnit 2.4. 

24 Estimatet er udarbejdet på baggrund af oplysninger, dataudtræk og budgetbemærkninger fra 22 kommuner.   

25 Surveyresultaterne kan ses i bilag D. 

26 Estimatet er udarbejdet på baggrund af oplysninger, dataudtræk og budgetbemærkninger fra 22 kommuner samt en vurdering 

af hvor stor en andel af §86.2 forløbene, der tilbydes andre målgrupper end alment svækkede ældre.    
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parathed. Det sundhedsfaglige personale peger dog samtidig på, at de oplever, at stadigt flere ældre 

kan betjene smartphones og tablets, hvorfor modenheden vil være stigende i den kommende 

årrække.  

Konkret er det på den baggrund antaget, at 15 pct. af de geriatriske borgere som udgangspunkt er 

egnede til digitalt understøttet træning. Det er endvidere antaget, at denne andel vil stige som følge af 

en generel modning af borgernes it-parathed. 

6.3.2 Forløbssammensætning as-is og to-be 

Surveyen foretaget blandt kommunerne som led i denne effektevaluering viser, at ca. 80 pct. af alle 

forløb for alment svækkede ældre, der er henvist til genoptræning efter Servicelovens §86.1 eller 

Sundhedslovens §140, tilbydes som et kombineret forløb bestående af både individuel træning og 

holdtræning.  

Surveyen viser endvidere, at alment svækkede ældre, der modtager vedligeholdende træning efter 

Servicelovens §86.2, typisk modtager en af følgende to typer træningsforløb.  

 Træningsforløb, hvor borgeren modtager en kombination af individuel træning og holdtræning 

 Træningsforløb, hvor borgeren udelukkende modtager holdtræning.  

Surveyen viser, at ca. 50 pct. af forløbene efter Servicelovens §86.2 foregår som en kombination af 

individuel træning og holdtræning, mens de resterende 50 pct. af forløbene udelukkende består af 

holdtræning.  

De tre forløbstyper beskrives uddybende i de følgende afsnit. 

Forløb med individuel træning og holdtræning (SUL § 140/SEL §86.1) 

As-is forløbet er kortlagt gennem en survey udsendt til landets kommuner samt en gennemgang af 

alle tilgængelige kommunale ydelseskataloger. Forløbene består typisk af et individuelt opstartsmøde 

af en times varighed, hvor borgerens træningsmæssige behov afklares. Efterfølgende træner 

borgerne to gange om ugen i 15 uger i en kombination af holdtræning og individuel træning. Surveyen 

viser, at træningsforløbet omfatter dobbelt så mange holdtræningssessioner som individuelle 

træningssessioner. Holdtræningen varer typisk en time, mens de individuelle træningssessioner varer 

45 minutter.  

To-be forløbet er designet med afsæt i fokusgrupper med sundhedsfagligt personale, der arbejder 

med digitalt understøttet genoptræning til alment svækkede ældre. Personalet peger på, at der med 

fordel i slutningen af forløbene kan anvendes digitalt understøttet egentræning i borgernes hjem som 

alternativ til træningssessioner med fysisk fremmøde på de kommunale træningscentre.  

På den baggrund er to-be forløbet fastlagt således, at der sker en gradvis erstatning af 

træningssessioner med digitalt understøttet egentræning henover det samlede træningsforløb. I de 

første fem uger er antallet af træningssessioner med fysisk fremmøde uændret i forhold til i dag. I 

denne periode påbegynder borgerne digitalt understøttet egentræning i hjemmet parallelt med den 

øvrige træning. Der er i den forbindelse afsat tid til en særlig introduktion til den digitale 

træningsløsning. Den digitalt understøttede egentræning fortsætter gennem hele træningsforløbet. 

I de sidste ti uger erstattes én ugentlig træningssession med digitalt understøttet egentræning i 

hjemmet. Det er skiftevis holdtræningssessioner og individelle træningssessioner, der erstattes, da det 

sundhedsfaglige personale i forbindelse med effektevalueringens fokusgrupper har givet udtryk for, at 

der sker en vis erfaringsudveksling mellem deltagerne på holdtræning. Det vurderes dog, at ikke alle 

individuelle træningssessioner bør erstattes, da borgere visiteres til individuel træning med 

udgangspunkt i deres behov. 

Tabel 9 Overblik over forløb med kombination af individuel- og holdtræning for alment svækkede ældre 

på SEL §86.1 og SUL §140 

Parametre AS-IS TO-BE 
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Forløbstype: Substitution som udfasning i et forløb  

Antal uger pr. forløb 15 15 

Antal individuelle træningssessioner i alt 10 5 

uge 1-5 

uge 6-15 

3 

7 

3 

2 

Antal holdtræningssessioner i alt 20 15 

uge 1-5 

uge 6-15 

7 

13 

7 

8 

Samlet medarbejder tid pr. borgerforløb27  17t. 25 m. 11t. 45 m. 

Forløb med individuel træning og holdtræning (SEL §86.2) 

As-is forløbet er kortlagt gennem en survey udsendt til landets kommuner samt en gennemgang af 

alle tilgængelige kommunale ydelseskataloger. Dette forløb består af et individuelt opstartsmøde af en 

times varighed, hvor borgers træningsmæssige behov afklares. Derefter træner borgerne i 13 uger to 

gange om ugen. Hver anden uge modtager borgeren én individuel træningssession og én 

holdtræningssession. De resterende uger modtager borgeren to holdtræningssessioner og ingen 

individuelle træningssessioner28.  

To-be forløbet er designet med afsæt i fokusgrupper med sundhedsfagligt personale, der arbejder 

med digitalt understøttet genoptræning til alment svækkede ældre. Personalet peger på, at der med 

fordel i slutningen af forløbene kan anvendes digitalt understøttet egentræning i borgernes hjem som 

alternativ til træningssessioner med fysisk fremmøde på de kommunale træningscentre. 

På den baggrund er to-be forløbet fastlagt således, at der sker en gradvis erstatning af 

træningssessioner med digitalt understøttet egentræning henover det samlede træningsforløb. I de 

første fire uger er antallet af træningssessioner med fysisk fremmøde uændret i forhold til i dag. I 

denne periode påbegynder borgerne digitalt understøttet egentræning i hjemmet parallelt med den 

øvrige træning. Der er i den forbindelse afsat tid til en særlig introduktion til den digitale 

træningsløsning. Den digitalt understøttede egentræning fortsætter gennem hele træningsforløbet. 

I de sidste ni uger erstattes én ugentlig træningssession med digitalt understøttet egentræning i 

hjemmet. Det er skiftevis holdtræningssessioner og individelle træningssessioner, der erstattes, da det 

sundhedsfaglige personale i forbindelse med effektevalueringens fokusgrupper har givet udtryk for, at 

der sker en vis erfaringsudveksling mellem deltagerne på holdtræning. Det vurderes dog, at ikke alle 

individuelle træningssessioner bør erstattes, da borgere visiteres til individuel træning med 

udgangspunkt i deres behov. 

Tabel 10 Overblik over forløb med kombination af individuel- og holdtræning for alment svækkede ældre 

på SEL §86.2 

Parametre AS-IS TO-BE 

Forløbstype: Substitution som udfasning i et forløb  

Antal uger pr. forløb 13 13 

                                                      

27 Medarbejdertid pr. borgerforløb er opgjort inkl. forberedelsestid, indledende visitationsmøde og ekstra tidsforbrug vedr. digital 

træningsløsning (to-be); tidsforbrug ved holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet. Opgørelsen beskriver en 

driftssituation, og medarbejdertid i relation til implementering af digitalt understøttet genoptræning er derfor ikke indregnet (jf. 

beskrivelse af faste og variable omkostninger i kapitel 7. 

28 Forløbet er vurderet ud fra svarene i surveyen blandt kommunerne, der viser, at borgerne typisk modtager 8 individuelle 

træningssessioner og 18 holdtræningssessioner.  
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Antal individuelle træningssessioner i alt 8 4 

 uge 1-4 

 uge 5-13 

3 

5 

3 

1 

Antal holdtræningssessioner i alt 18 13 

 uge 1-4 

 uge 5-13 

5 

13 

5 

8 

Samlet medarbejder tid pr. borgerforløb29  13t. 33 m. 9t. 13 m. 

Forløb med holdtræning (SEL §86.2) 

As-is forløbet er kortlagt gennem en survey udsendt til landets kommuner samt en gennemgang af 

alle tilgængelige kommunale ydelseskataloger. Forløbet består af et individuelt opstartsmøde af en 

times varighed, hvor borgers træningsmæssige behov afklares. Derefter træner borgeren på et hold 

én gang om ugen i 16 uger.  

To-be forløbet er designet med afsæt i fokusgrupper med sundhedsfagligt personale, der arbejder 

med digitalt understøttet genoptræning til alment svækkede ældre. Personalet peger på, at der med 

fordel i slutningen af forløbene kan anvendes digitalt understøttet egentræning i borgernes hjem som 

alternativ til træningssessioner med fysisk fremmøde på de kommunale træningscentre. 

På den baggrund er to-be forløbet fastlagt således, at der efter en indledende introduktion til såvel 

træning på hold som digitalt understøttet egentræning sker en omlægning af halvdelen af 

træningsessionerne fra fysisk fremmøde til digitalt understøttet egentræning. 

I de første fire uger er antallet af træningssessioner med fysisk fremmøde uændret i forhold til i dag. I 

denne periode påbegynder borgerne digitalt understøttet egentræning i hjemmet parallelt med den 

øvrige træning. Der er i den forbindelse afsat tid til en særlig introduktion til den digitale 

træningsløsning. Den digitalt understøttede egentræning fortsætter gennem hele træningsforløbet. 

I de resterende 12 uger erstattes hver anden ugentlige træningssession med digitalt understøttet 

egentræning i hjemmet, således at borgerne modtager holdtræning hver anden uge i resten af 

forløbet. 

Tabel 11 Overblik over forløb med holdtræning for alment svækkede ældre på SEL §86.2 

Parametre AS-IS TO-BE 

Forløbstype: Substitution som udfasning i et forløb  

Antal uger pr. forløb 16 16 

Antal holdtræningssessioner i alt 16 10 

 uge 1-4 

 uge 5-16 

4 

12 

4 

6 

Samlet medarbejder tid pr. borgerforløb30  5t. 1 m. 4t. 25 m. 

 

                                                      

29 Medarbejdertid pr. borgerforløb er opgjort inkl. forberedelsestid, indledende visitationsmøde og ekstra tidsforbrug vedr. digital 

træningsløsning (to-be); tidsforbrug ved holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet. Opgørelsen beskriver en 

driftssituation, og medarbejdertid i relation til implementering af digitalt understøttet genoptræning er derfor ikke indregnet (jf. 

beskrivelse af faste og variable omkostninger i kapitel 7. 

30 Medarbejdertid pr. borgerforløb er opgjort inkl. forberedelsestid, indledende visitationsmøde og ekstra tidsforbrug vedr. digital 

træningsløsning (to-be); tidsforbrug ved holdtræninger er delt med antallet af deltagere på holdet. 
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Den opstillede business case for brug af digitalt understøttet træning omfatter 
målgrupperne alment svækkede ældre visiteret efter Sundhedslovens §140 eller efter 
Servicelovens §86.1 og §86.2, borgere med kroniske sygdomme (diabetes, hjerte/kar 
og KOL) visiteret efter Sundhedslovens §119 eller §140 eller Servicelovens §86.2 
samt borgere med apopleksi visiteret til genoptræning efter Sundhedslovens §140. 
Business casen er samlet set positiv med et akkumuleret nettopotentiale over fem år 
på 190 mio. kr. på landsplan og 63 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Heraf udgør 
genoptræning af alment svækkede ældre efter Sundhedslovens §140 og 
Servicelovens §86.1 mere end halvdelen af det samlede potentiale, mens de øvrige 
målgrupper tegner sig for nogenlunde lige store andele. Der regnes med en vis 
usikkerhed i business casen, blandt andet i forhold til antallet af egnede borgere i de 
forskellige målgrupper. Dette er i business casen udtrykt som et spænd i 
nettopotentialet fra 152 mio. kr. i worst case scenariet til 230 mio. kr. i best case 
scenariet. 

7.1 Introduktion til business casen 

Business casen beskriver potentialet ved en national udbredelse af digitalt understøttet træning til 

borgere med apopleksi (visiteret til genoptræning efter SUL §140), alment svækkede ældre (visiteret til 

genoptræning efter SUL §140 eller SEL §86.1 eller vedligeholdende træning efter SEL §86.2), samt 

borgere med kroniske sygdomme (visiteret til genoptræning efter SUL §140, patientrettet forebyggelse 

efter SUL §119 eller vedligeholdende træning efter SEL §86.2).  

I forlængelse heraf er business casen opdelt, så de er muligt at se, hvor meget de enkelte målgrupper 

bidrager til business casen, herunder hvilken andel hver af de mest udbredte forløbstyper inden for 

hver målgruppe udgør. Det betyder, at målgrupperne opsplittes i de typiske forløb, der er identificeret 

for hver af dem, hvorefter der beregnes et nettopotentiale for hver af målgrupperne. Udover denne 

målgruppe- og forløbsspecifikke beregning er der til den samlede business case knyttet omkostninger 

(projektledelse, indkøbsudbud, uddannelse af personale mm.), som ikke er direkte afhængige af 

mængden af målgrupper og teknologier, og som derfor beregnes og afrapporteres særskilt. Alle 

omkostninger og bruttopotentialer er efterfølgende præsenteret i én samlet business case.  

Business casens organisatoriske og tekniske setup samt omkostninger til digitale træningsløsninger 

tager udgangspunkt i eksisterende praksis i kommunerne samt erfaringer fra eksisterende og 

afsluttede pilotprojekter i kommunerne.  

De parametre, der indgår i business casen er i vid udstrækning de samme som dem, der blev anvendt 

i foranalysen. Beregningerne er splittet på en anden måde ligesom en del af parameterværdierne er 

blevet yderligere kvalificeret, hvilket betyder, at mange af de anvendte inputværdier vil adskille sig fra 

foranalysen.  

Business casens potentialer for hver målgruppe opnås på forskellige måder, da de nuværende typiske 

forløb adskiller sig fra målgruppe til målgruppe, og graden hvormed det er muligt substituere 

træningsgange ved fysisk fremmøde med digitalt understøttet egentræning ligeledes varierer på tværs 

af målgrupper. Substitutionsgraden ligger således mellem 25-50 pct. afhængig af målgruppe og 

forløbstype.  

7 BUSINESS CASE 



 

53 

 

Fælles for alle målgrupperne er, at potentialet består af to elementer: Nedbringelse af kommunalt 

finansieret transport af borgere til og fra træning samt mindre tidsforbrug blandt de sundhedsfaglige 

medarbejdere. Omkostningerne i business casen knytter sig på tværs af målgrupperne primært til 

driftsomkostningerne for de digitale træningsløsninger. 

Business casen er femårig og dækker perioden 2017-2021. Alle værdier, der udvikler sig dynamisk 

(f.eks. løn) er fremskrevet til 2017-værdier, og der regnes i denne business case med faste priser i 

2017-værdier. 

7.2 Samlet nettopotentiale fordelt målgrupper 

Nettopotentialet for indførsel af digitalt understøttet genoptræning udgøres af en række målgrupper, 

der hver især gennemgår forløb af forskellig karakter. Som beskrevet ovenfor i kapitel fem er der på 

tværs af de enkelte målgrupper, som er medtaget i spor 2, ca. 82.000 forløb om året på landsplan, 

hvoraf omkring 16.500 forløb – svarende til omkring 20 pct. – estimeres at være egnede til at modtage 

de skitserede træningsforløb baseret på digitalt understøttet egentræning31. Denne andel forventes på 

tværs af målgrupperne at stige over årene i business casen med ca. 6 procentpoint fra 2017 til 2021. 

Fælles for de forskellige forløb er, at bruttopotentialet udgøres af nedbringelse af tidforbruget for 

sundhedspersonalets samt mindre transport af borgere til og fra de kommunale træningscentre.  

Omkostningerne kategoriseres i to typer: 

 Faste omkostninger, der ikke påvirkes direkte af antallet af borgere, der modtager digitalt 

understøttet træning i eget hjem 

 Variable omkostninger, der er direkte forbundet til antallet af borgere, der modtager digitalt 

understøttet træning i eget hjem 

De faste omkostninger udgøres af opstartsomkostningerne i kommunerne i forbindelse med udrulning 

af specifikke teknologiske redskaber, licensomkostninger til diverse programmer, projektledelse og 

uddannelse af personale. Disse omkostninger afhænger af hvor meget sundhedsfagligt personale, der 

skal bruge de digitale redskaber i kommunerne, samt hvor mange forskellige teknologiske løsninger, 

der indkøbes. De vil derfor forandres ved større ændringer i antallet af borgere i målgruppen eller 

antallet af teknologiske løsninger, som indkøbes i den enkelte kommune, men ikke ved mindre 

forandringer i antallet af borgere, der modtager digitalt understøttet genoptræning.  

De variable omkostninger udgøres af driftsomkostninger knyttet til det enkelte forløb i form af udgifter 

til den enkelte digitale enhed, som borgerne skal have i deres hjem, samt den ekstra tid personalet 

bruger pr. forløb til oplæring, support og eventuel manuel dataoverførsel fra et system til et andet.  

Figur 9 viser den samlede business case udtrykt ved de faste omkostninger samt nettopotentialet for 

hvert af forløbene for de enkelte målgrupper over business casens femårige periode32. Figuren viser 

hvor mange og hvilke målgrupper, der skal modtage digitalt understøttet egentræning for at 

potentialerne opvejer de fast omkostninger, der er forbundet med at implementere digitalt understøttet 

genoptræning i kommunerne. 

                                                      

31 Se kapitel fem for en uddybende beskrivelse af målgruppens størrelse og sammensætningen af henholdsvis forløb baseret på 

digitalt understøttet egentræning (to-be) og det forløb, borgerne ellers bliver tilbudt (as-is). Se bilag B for en gennemgang af 

inputværdier og kildegrundlag for samtlige parametre i den opstillede business case. 

32 Nettopotentialet for den enkelte målgruppe/forløbstype udgøres af bruttopotentialet fratrukket de variable omkostninger 

knyttet til det enkelte forløb. Det samlede nettopotentiale er endvidere fratrukket de faste omkostninger. 
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Figur 9 Nettopotentialet fordelt på alle forløb over business casens femårige periode (mio.kr. faste priser) 

 

Figuren viser, at det største potentiale ligger i gruppen af alment svækkede ældre, der modtager 

genoptræning efter SEL §86.1 eller SUL §140, og at potentialet for denne målgruppe alene overstiger 

de faste omkostninger forbundet med indførslen af digitalt understøttet egentræning i eget hjem.  

Der er i de forskellige business cases regnet med en vis usikkerhed, der varierer på tværs af de 

enkelte målgrupper. På figur 10 nedenfor er worst case, estimat og best case for det akkumulerede 

nettopotentiale over fem år angivet for hver af målgrupperne. Figuren viser, at hver enkelt målgruppe - 

selv i worst case scenariet - giver et positivt nettopotentiale over fem år. Til dette potentiale skal der 

dog lægges de faste omkostninger på 45,8 mio. kr. 

Figur 10 Business casens hovedeffekter (mio.kr. faste priser) 

 

Spændene mellem worst case og best case for målgrupperne afspejler usikkerheden på udvalgte 

inputparametre, hvoraf særligt tre forhold påvirker business casen.  

For det første er der for nogle grupper større usikkerhed knyttet til estimatet af baseline. Dette gælder 

særligt forløb visiteret efter servicelovens §86, som ikke er lige så præcist registreret i hverken antal 

eller målgruppe som eksempelvis Sundhedslovens §140.  

For det andet er estimaterne omkring egnethed for målgrupperne og stigningen i denne, ligeledes 

belagt med usikkerheder. Det skyldes at de dels baserer sig på få fokusgruppeinterviews, dels må 

forventes at udvikle sig i business case perioden.   

Endelig er der usikkerheder knyttet til andelen af borgere, der modtager betalt transport i de enkelte 

målgrupper. Det skyldes at der ikke findes registreringer af dette knyttet specifikt til den kommunale 



 

55 

 

træning eller præcise registreringer af alle de forhold, der kvalificere borgerne til at kunne modtage 

transport.   

Sammenholder vi målgruppernes potentiale og usikkerhedsspænd med den træningsmæssige effekt 

for målgrupperne tegner der sig nedenstående billede. 

Tabel 12 Oversigt over nettopotentialer, usikkerhed og klinisk effekt 

Type Nettopotentiale Usikkerheds-

spænd til BC 

og WC 

Grad af 

dokumenteret 

effekt* 

Kommunalt 

erfarings-

grundlag* 

Apopleksi kombiforløb 26,6 mio. kr. +/- 6,7 mio. kr. ++ + 

Apopleksi individuelle forløb 22,0 mio. kr. +/- 5,3 mio. kr. ++ + 

Geriatri §§86.1 og 140 

kombiforløb 
85,6 mio. kr. 

+/- 27,2 mio. 

kr. 
++ 

+++ 

Geriatri §86.2 hold 3,7 mio. kr. +/- 1,9 mio. kr. ++ +++ 

Geriatri §86.2 kombiforløb 20,8 mio. kr. +/- 8,0 mio. kr. ++ +++ 

Hjerte-kar hold 23,6 mio. kr. +/- 4,7 mio. kr. ++ + 

KOL hold 16,5 mio. kr. +/- 3,2 mio. kr. +++ +++ 

Diabetes hold  12,8 mio. kr. +/- 2,7 mio. kr. +++ ++ 

Kronikere §86.2 hold 24,6 mio. kr. +/- 6,3 mio. kr. ++ + 

Faste omkostninger -45,8 mio. kr. - - - 

Nettopotentiale, i alt 190,4 mio. kr. - - - 

* + angiver den laveste grad af dokumentation og/eller erfaringer mens +++ angiver den højeste. 

Tabellen viser, at der for de forskellige målgrupper og forløbstyper er en varierende grad af 

dokumenteret effekt og erfaringsgrundlag i kommunerne. De målgrupper og forløbstyper, der samlet 

set har den højeste grad af dokumenteret effekt og kommunalt erfaringsgrundlag (diabetes og KOL 

samt alment svækkede ældre (geriatri)) udgør tilsammen et nettopotentiale på omkring 140 mio. kr. ud 

af det samlede nettopotentiale på 237 mio. kr., der fraregnet ikke-målgruppespecifikke faste 

omkostninger er estimeret på tværs af alle målgrupper i spor 2. 

7.3 Samlet nettopotentiale over fem år 

Den opstillede business case for en national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning til de 

udvalgte målgrupper i spor 2 har et akkumuleret nettopotentiale på 190 mio. kr. over den 5-årge 

periode.  

Figur 11 samt tabel 13 og 14 giver et overblik over udviklingen i business casens bruttopotentiale, 

omkostninger og nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid. Business casen har et 

positivt nettopotentiale over dens femårige løbetid, og en genindtjeningsperiode på to år. 
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Figur 11 Business casens hovedeffekter (mio.kr. faste priser) 

 

Tabel 13 Akkumuleret nettopotentiale over fem år, udvikling over perioden (mio. kr. faste priser)* 

Type 2017 2018 2019 2020 2021 

Bruttopotentiale  37,1 96,7 181,7 272,1 368,0 

Omkostninger – faste og variable -60,6 -82,4 -113,0 -144,4 -177,6 

Nettopotentiale -23,5 14,4 68,7 127,8 190,4 

*Afrundinger på resultaterne kan give afvigelser på summerne i tabellen 

Der er i business casen regnet med følgende grundlæggende forudsætninger i relation til realisering af 

potentiale og investeringsbehov: 

 Bruttopotentiale: For alle målgrupperne indfases den digitale egentræning i eget hjem med 50 

pct. af de egnede forløb i målgrupperne i business casens første år (2017) og yderligere 25 pct. i 

hvert af de to følgende år (2018-19) således, at der regnes med fuld indfasning (100 pct.) fra 2019 

og frem 

 Omkostninger: Implementeringsomkostninger, herunder projektledelse og initial opstart og 

opsætning af teknisk udstyr i kommuner afholdes i business casens første år (2017). 

Opstartsudgifterne til digitalt udstyr til genoptræning sker gradvist og er afpasset efter 

indfasningstakten. 

Tabel 14 Årligt nettopotentiale, udvikling over perioden (mio. kr. faste priser)* 

Type 2017 2018 2019 2020 2021 Samlet 

Bruttopotentiale 37,1 59,7 85,0 90,4 95,9 368,0 

Omkostninger – faste og variable -60,6 -21,8 -30,6 -31,4 -33,2 -177,6 

Nettopotentiale -23,5 37,9 54,4 59,0 62,7 190,4 

*Afrundinger på resultaterne kan give afvigelser på summerne i tabellen 

7.4 Usikkerhed og følsomhedsberegninger 

I forbindelse med udarbejdelsen af business casen er der foretaget såvel følsomhedsberegninger og 

beregninger af usikkerhed i form scenarier for worst case og best case. 

Følsomhedsberegninger viser, hvor følsom business casen er over for ændringer i inputvariablenes 

værdier. Efter identifikation af de mest følsomme variable er det blevet vurderet, i hvilket omfang der 

også knytter sig usikkerhed til fastlæggelsen af parameterværdien. Følsomhedsanalyserne er 
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foretaget for de enkelte målgrupper og forløbstyper samt for den samlede business case, for mere 

præcist at kunne vurdere usikkerheden i de enkelte parametre. De væsentligste usikkerheder knytter 

sig dels til estimatet af antallet af forløb efter Servicelovens §§86.1 og 86.2, da disse ikke i 

kommunerne registreres på målgruppeniveau, dels til denne generelle vurdering af målgruppernes 

egnethed til at modtage digitale genoptræningsforløb, og dels til andelen af borgere der modtager 

betalt transport Derudover er der regnet med en usikkerhed i prisen på de digitale løsninger. 

På baggrund af dette er der fastlagt et usikkerhedsspænd for disse inputvariable, som efterfølgende 

anvendes til at beregne worst case og best case forløb ved hjælp af Monte Carlo-simulering. 

7.4.1 Følsomhedsberegninger 

Der er gennemført følsomhedsanalyser på alle inputvariable, der indgår i business casen. 

Følsomhedsanalysen viser, hvilke variable der har stor betydning for business casens samlede 

resultat, og hvor der derfor er et særligt behov for at sikre et præcist estimat for inputvariablens værdi.  

Følsomhedsanalysen viser dog ikke i sig selv, hvilke inputvariable i business casen, der er behæftet 

med usikkerhed i fastlæggelsen af variablens værdi. De typiske as-is forløb er gennem en survey 

besvaret af 59 kommuner blevet fastlagt med en stor præcision, og regnes derfor ikke som et usikkert 

estimat. To-be forløbene er designet på baggrund af samme survey og fokusgrupper i kommuner og 

regnes ikke som et usikkert estimat. Parametre omkring transportomkostninger mm. er blevet valideret 

af MIG-projektet, mens lønomkostninger er baseret på faktiske tal.  

Følsomhedsanalysen er foretaget for hver inputvariabel separat. Følsomheden opgøres ved at øge 

den enkelte inputvariabel til en konstant værdi 10 pct. over den i business casen estimerede værdi og 

dernæst beregne den gennemsnitlige ændring i business case værdien ved samtidig at lade alle 

andre inputvariable variere mellem best case og worst case værdier i Monte Carlo-simuleringer. 

Figur 12 viser følsomheden af inputvariablenes påvirkning af den samlede business case. 

Figur 12 Oversigt over inputvariable med størst følsomhed 

 

Figuren viser desuden de variable, hvis usikkerhed er betydelig, og hvor der som konsekvens heraf er 

tilføjet et usikkerhedsspænd (markeret med rødt).  

Følsomhedsanalysen viser, at business casen er mest følsom for ændringer i parametrene på 

potentialesiden. Særligt antallet af holdtimer og individuelle timer pr. forløb er følsomme og kan give 

relativt store udsving i business casen. Derudover er business casen relativ følsom overfor udsving på 

antallet af forløb og transportomkostningerne for borgerne. 

7.4.2 Usikkerhed beregnet som worst case og best case 

I den samlede business case viser worst case og best case beregningerne for den femårige periode et 

nettopotentiale på mellem 152 og 230 mio. kr. Spændet mellem worst case og best case bestemmes 

af den indregnede usikkerhed på business casens inputvariable. Business case resultatet for worst 

case og best case scenarier er beregnet ved Monte Carlo-simulering, hvor parametre med indlagt 

usikkerhed antages normalfordelt og modellen simuleres 2.000 gange med variation på de enkelte 

parametre med usikkerheder.  

Inputparameter Type Værdi Enhed (10 pct.)

1 Gns. antal Holdtimer per forløb (AS-IS) 42 4,2

2 Gns. antal IT per forløb (AS-IS) 34 3,4

3 Gns. antal Holdtimer per forløb (TO-BE) 34 3,4

4 Gns. antal IT per forløb (TO-BE) 26 2,6

5 Antal forløb i 2017 4900 490,0

6 Gns. udgifter per borger per per tur (AS-IS & TO-BE) 175 17,5

7 Andel af borgere, der får transport betalt (AS-IS & TO-BE) 1 0

8 Pct. af forløb egnet til digital genoptræning (DG) 5.900 590

9 Gns. antal transport per Holdtime (AS-IS & TO-BE) 200% 20,0%

10 Driftsomkostninger per enhed 5900 590

#N/A #N/AVariable med usikkerhedspænd (best case, estimat, worst case) i business casen

Variable uden usikkerhedsspænd i business casen
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Figur 13 nedenfor giver et overblik over udviklingen i worst case, estimat og best case for business 

casens nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid. 

Figur 13 Akkumuleret nettopotentiale over fem år (mio. kr. faste priser) 

 

Figuren viser, at selv i worst case scenariet er business casen positiv i andet år efter indførslen af 

digitalt understøttet genoptræning. 

De største usikkerheder knytter sig til estimatet af antallet af forløb, særligt for Servicelovens §86, 

samt andelen af egnede borgere i hver af målgrupperne over business casens femårige periode.  

Årsagen til at usikkerhederne omkring Servicelovens §86 er relativt stor skyldes, at registreringen af 

§86 forløb ikke foregår lige så systematisk som eksempelvis på Sundhedslovens §140. Dertil kommer, 

at kommunerne ikke har samme praksis for mængden af visiterede forløb på hhv. servicelovens §§ 

86.1 og 86.2.  

 

Usikkerhederne omkring andelen af egnede skyldes, at estimatet dels bygger på en faglig vurdering 

fra fysio- eller ergoterapeuter i kommunale fokusgrupper og dels fordi udviklingen i disse målgruppers 

egnethed forventes at udvikle sig i business case perioden. Stigning i egnethed drives særligt af en 

øget erfaring hos de sundhedsfaglige medarbejdere med ansvar for visitation af borgere til digitalt 

understøttet træning og en generelt voksende digital modenhed hos borgerne. Der er derfor lagt et 

usikkerhedsspænd ind både for andelen af egnede og for udviklingen i denne andel.  

Der er ligeledes knyttet usikkerhed til andelen af egnede borgere, der modtager transport. Som 

udgangspunkt har personer ret til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis de modtager pension, 

har over 50 km til genoptræningsstedet eller hvis personens tilstand udelukker befordring med 

offentlige transportmidler. Baseret på disse kriterier er der foretaget estimater for hver målgruppe, og 

lagt et usikkerhedsspænd ind for alle målgrupper. 

 

Estimaterne beror derfor på vurderinger af andelen af pensionister i hver målgruppe, samt en generel 

vurdering af funktionsnedsættelse for nogle målgrupper f.eks. borgere med apopleksi. Der er derfor 

lagt et usikkerhedsspænd ind på +/- 5 procentpoints for estimatet for samtlige målgrupper. I bilag B er 

der redegjort nærmere for estimaterne i de målgruppespecifikke tabeller.   

Endelig er der usikkerheder knyttet til prissætningen af de digitale træningsløsninger. Der er indhentet 

priser fra et repræsentativt udsnit af leverandører, som giver nogle relativt robuste estimater. Der er 

dog stadig lagt mindre usikkerheder ind i den opstillede business case.  

For de app-/portal baserede løsninger dækker disse over, at flere leverandører på markedet har 

forskellige prismodeller, hvilket betyder, at omfanget af udbredelsen kan have større eller mindre 

betydning. 
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For den faste sensorbaserede løsning dækker usikkerheden over, at driftsudgifterne til udstyr dækker 

over en relativt stor udstyrspakke (kinect, PC (microcomputer), licensomkostninger samt logistik og 

vedligehold). De mange komponenter kan ikke, som det er i dag, hentes hos samme udbyder, derfor 

regnes med en usikkerhed på disse. 

7.5 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning 

Der er væsentlig forskel på størrelsen af det årlige nettopotentiale ved fuld indfasning på tværs af de 

enkelte målgrupper og forløbstyper. Genoptræning af alment svækkede ældre (geriatri) efter SUL 

§140 og SEL §86.1 har med 23,2 mio. kr. det største årlige nettopotentiale ved fuld indfasning. 

Holdbaserede vedligeholdende træning efter SEL §86.2 til samme målgruppe har med 1,1 mio. kr. det 

mindste årlige nettopotentiale ved fuld indfasning. De øvrige målgrupper og forløbstyper har et årligt 

nettopotentiale ved fuld indfasning på mellem 3,3 mio. kr. og 6,9 mio. kr. 

Figur 14 viser det årlige nettopotentiale ved fuld indfasning samt worst case og best case for hver 

målgruppe og forløbstype. 

Figur 14 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning for alle forløb (mio.kr. faste priser) 

 

Summen af usikkerhederne i worst case og best case scenarierne for de enkelte målgrupper og 

forløbstyper vil ikke kunne overføres direkte til at estimere worst case og best case for den samlede 

business case. En sådan regnemetode vil overestimere usikkerheden, da sandsynligheden for at 

samtlige forløbs udfald på en gang bliver enten deres worst case eller best case scenarium er mindre, 

end for at de varierer forskelligt mellem ekstremerne på tværs forløb33. 

Det årlige nettopotentiale ved en fuld indfasning af samtlige målgrupper medtaget i spor 2 er på 63 

mio. kr. efter 2021 (beregnet gennemsnit for det årlige resultat i en fremtidig driftssituation)34. Worst 

case og best case spænder mellem 52 og 73 mio. kr. Indførsel af digitalt understøttet træning har 

således ved fuld indfasning en positiv årlig business case. 

Figur 15 giver et overblik over estimatet for worst case og best case for henholdsvis bruttopotentiale, 

omkostninger og nettopotentiale pr. år ved en fuld indfasning på landsplan. 

                                                      

33 Der er dog taget højde for variable, der må antages at have samme variation på tværs af målgrupper, også har det. F.eks. 

varierer andelen af egnede geriatriske borgere ens på tværs af deres forskellige forløbstyper, da denne må antages at være 

den samme på tværs af forskellige forløbstyper.  

34 Omkostningerne ved fuld indfasning afspejler kun driftsomkostningerne, da investerings- og projektomkostninger er afholdt 

tidligere. 
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Figur 15 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning (mio.kr. faste priser) 

 

7.6 Bruttopotentiale og omkostninger 

Den opstillede business case opererer med to hovedtyper af potentialer: 

 Sparede fysioterapeutudgifter som følge af omlægning af træningssessioner med fysisk fremmøde 

til digitalt understøttet egentræning. 

 Sparede transportudgifter som følge af et mindre behov for transport af borgere til og fra af 

træningssessioner med fysisk fremmøde. 

Samlet set udgør de sparede transportudgifter ca. 63 pct. af bruttopotentialet (231 mio. kr.) over den 

femårige periode, mens sparede fysioterapeutudgifter udgør den resterende andel (137 mio. kr.),  

Omkostningerne er som tidligere skitseret opdelt i variable og faste omkostninger, som tilsammen har 

syv hovedtyper af omkostninger. 

Faste omkostninger  

Opstart og opsætning af udstyr i den enkelte kommune, hvilket er en engangsomkostning afholdt i 

business casens første år. 

Omkostninger til brugerlicenser til sundhedsfagligt personale til mobile app-baserede løsninger. 

Licensomkostningerne er en årlig omkostning og afholdes i alle business casens fem år 

Udgifter til indkøbsudbud, som dækker over prisen for udarbejdelse og afholdelse af udbud til valg 

af leverandør i opstartsfasen, og afholdes i business casens første år. 

Projekt- og implementeringsomkostninger, herunder først og fremmest faglig projektledelse i 

implementeringsperioden, samt frikøb af medarbejdere til uddannelse i den tekniske løsning. Disse 

omkostninger afholdes i business casens første år. 

Variable omkostninger 

Opstart af nye enheder, som i den anvendte prismodel indebærer en engangsomkostning hver gang 

en ekstra enhed tages i anvendelse. Disse omkostningerne er størst i business casens første og 

andet år, hvor den digitalt understøttede egentræning i hjemmet indfases. Derefter tilgår kun 

omkostninger, når antallet af digitale hjælpemidler stiger som følge af en generelt stigning i antallet af 

træningsforløb samt flere egnede borgere i målgruppen.  

Drift af udstyr, hvilket i den anvendte prismodel for business casen er en månedlig omkostning til 

leverandøren, som inkluderer support, udskiftning af defekte enheder, datatrafik, serverudgifter, 

udskiftning af enkelte komponenter samt opdatering af software. Omkostningen afholdes over hele 

business casens femårige periode.  

Øgede driftsomkostninger som følge af meropgaver i forbindelse med national udbredelse af den 

digitale genoptræningsløsning. Dette udgøres dels af tidsforbruget til genindtastning af basale borger- 
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og træningsoplysninger i de digitale træningsløsninger på grund af manglende integration med de 

kommunale omsorgssystemer (EOJ), og dels af personalets tekniske support til borgere, der anvender 

træningsløsningen i eget hjem. Disse omkostninger afholdes i hele business casens femårige periode.  

Bilag B giver en uddybende gennemgang af definitioner, kildegrundlag mm. for de enkelte 

inputvariable i den opstillede business case. 

Figur 16 viser fordelingen af business casens samlede femårige bruttopotentiale og omkostninger på 

de forskellige hovedtyper. 

Figur 16 Fordeling af bruttopotentiale og omkostninger for samlet business case (mio. kr. faste priser) 

 

De enkelte hovedtyper på henholdsvis potentialeside og omkostningsside uddybes i de to følgende 

afsnit. 

7.6.1 Bruttopotentiale fordelt på typer 

Figur 17 og tabel 15 giver et overblik over udviklingen i det årlige bruttopotentiale fordelt på de to 

hovedtyper – sparede fysioterapeutudgifter og sparet transport af borgere – over business casens 

femårige løbetid. 

Figur 17 Årligt bruttopotentiale over fem år 
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Tabel 15 Årligt bruttopotentiale, femårig udvikling fordelt på potentialetyper (faste priser; mio. kr.)* 

Type      2017     2018     2019     2020     2021   Samlet 

Sparede udgifter til 

sundhedsfagligt 

personale 

13,7 22,2 31,7 33,7 35,9 137,2 

Sparet transport af 

borgere 
23,3 37,5 53,3 56,7 60,0 230,9 

Bruttopotentiale, i alt 37,1 59,7 85,0 90,4 95,9 368,0 

*Afrundinger på resultaterne kan give afvigelser på summerne i tabellen 

Sparede udgifter til sundhedsfagligt personale. Af ovenstående tabel fremgår det, at sparet tid til 

sundhedsfagligt personale som følge af omlægning af træningen fra sessioner, der kræver fysisk 

fremmøde til digitalt understøttet egentræning i borgernes hjem, udgør 37 pct. af det samlede 

potentiale for business casen.  

Sparet transport af borger. De resterende 63 pct. af business casens potentiale stammer fra et 

reduceret behov for at transportere borgere frem og tilbage til træningssessioner, der kræver fysisk 

fremmøde, og deraf følgende reducerede udgifter til borgere, der har betalt transport. I dag foregår en 

del af de individuelle træningssessioner i borgerens eget hjem, hvor det sundhedsfaglige personale 

transportere sig ud til borgeren, mens en anden del foregår på træningscentrene. Der er i business 

casen regnet med, at alle individuelle træningssessioner foregår på træningscentrene ud fra to 

betragtninger. For det første vurderes det, at borgere, der i dag visteres til træning i eget hjem, er 

særligt svækkede og derfor som hovedregel mindre egnede til at modtage digitalt understøttet 

træning. For det andet er vurderingen udtryk for et konservativt estimat, da omkostningerne forbundet 

med terapeutens transport alt andet lige vil være større end borgerens.  

Det er de samme to typer potentialer på tværs af forløb og målgrupper, men deres respektive andel er 

ikke ens på tværs af målgrupper. På tabel 16 er potentialerne angivet pr. forløbstype i de enkelte 

målgrupper 

Tabel 16 Femårigt bruttopotentiale fordelt på potentialetyper og forløb (faste priser; mio. kr.)* 

Type      Sparede 

udgifter til 

sundhedsfagligt 

personale 

    Sparede 

udgifter til 

transport af 

borgere 

    Samlet 

bruttopotentiale 

Apopleksi kombiforløb 24,0 24,0 48,0 

Apopleksi individuelle forløb 21,3 15,1 36,4 

Geriatri §§86.1 og 140 kombiforløb 50,0 66,7 116,7 

Geriatri §86.2 hold 1,6 11,9 13,4 

Geriatri §86.2 kombiforløb 11,3 17,8 29,1 

Hjerte-kar hold 7,7 27,0 34,8 

KOL hold 5,3 19,4 24,7 

Diabetes hold  5,1 15,0 20,1 

Kronikere §86.2 hold 11,0 34,0 45,0 

Bruttopotentiale, i alt 137,2 230,9 368,0 

*Afrundinger på resultaterne kan give afvigelser på summerne i tabellen 
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7.6.2 Omkostninger fordelt på typer 

Figur 18 og tabel 17 giver et overblik over udviklingen i de årlige omkostninger fordelt over business 

casens femårige løbetid på dens syv hovedtyper af omkostninger. 

Figur 18 Årlige omkostninger over fem år 

 

 

Tabel 17 Årlige omkostninger over fem år (mio. kr. faste priser)* 

Type 2017 2018 2019 2020 2021 Samlet 

Faste omkostninger       

Opstart og opsætning af udstyr 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

Brugerlicenser til sundhedsfagligt personale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Udgifter til indkøbsudbud 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Projekt- og implementeringsomkostninger 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9 

Variable omkostninger       

Opstart af nye enheder 1,9 1,2 1,3 0,3 0,3 4,9 

Drift af udstyr 11,6 18,6 26,5 28,1 29,8 114,6 

Øgede driftsomkostninger 1,2 2,0 2,8 3,0 3,2 12,2 

Omkostninger, i alt 60,6 21,8 30,6 31,4 33,2 177,6 

*Afrundinger på resultaterne kan give afvigelser på summerne i tabellen 

Opstart og opsætning af udstyr. Opstartsomkostningerne for kommunerne udgør kun en lille del af 

de samlede omkostninger for business casen (knap 3 pct.). Udgiften omfatter opsætning og klargøring 

af fysiske enheder til genoptræning, teknisk opsætning af kunde i back-end, oprettelse af 

superbrugere, oplæring af behandlere samt opfølgende møde. Behandlernes tid er ikke medregnet, 

da oplæringsforløbet anses som en opgave, der kan varetages inden for den normale arbejdstid. 

Opsætning af nye enheder efter business casens første år er dækket af udgiftstypen "Opstart af nye 

enheder" (jf. nedenstående). Disse regnes derfor som en del af de faste omkostninger. 

Brugerlicenser til sundhedsfagligt personale. Brugerlicenserne er i den anvendte prismodel for 

både den app-/portalbaserede løsning og for den faste sensorbaserede løsning inkluderet i 

driftsomkostningerne for de digitale enheder og ikke knyttet til mængden af personale, der anvender 

løsningen. Der er derfor ingen umiddelbare omkostninger fundet til denne post blandt de faste 

omkostninger, om end der findes prismodeller i markedet, som udbyde løsninger på denne måde.  
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Udgifter til indkøbsudbud. Der regnes i business casen med en omkostning på 3 mio. kr. til et 

centraliseret indkøbsudbud for indkøb af digitale træningsenheder. Omkostningen udgør ca. 1,5 pct. af 

de samlede omkostninger i business casen, men muliggør samtidig, at der opnås en stordriftsrabat 

aftalen med leverandøren af udstyret. Der regnes med en lignende omkostning i denne 

effektevaluerings spor 1, som vil kunne overlappe med denne omkostning i tilfælde af at en 

implementering virkeliggøres på samme tid, hvilket der ikke er taget højde for i denne beregning. 

Denne udgift regnes som en del af de faste omkostninger. 

Projekt- og implementeringsomkostninger. Projekt- og implementeringsomkostninger udgør en 

væsentlig del af de samlede omkostninger i business casen (ca. 21 pct.). Omkostningerne dækker 

over udgifter til faglig og teknisk projektledelse i forbindelse med opstart og organisatorisk 

implementering af løsninger til digitalt understøttet træning i projektets første år. Endvidere indgår 

omkostninger til frikøb af medarbejdere i forbindelse med oplæring i og træning med den digitale 

løsning som led i implementeringen. Disse omkostninger er ikke knyttet direkte til det enkelte forløb, 

og kategoriseres således som en del af de faste omkostninger.  

Opstart af nye enheder. Opstart af nye enheder udgør under 3 pct. af den samlede business case. I 

den anvendte prismodel leaser kommunerne enheder, der således ejes af en ekstern leverandør. Der 

betales således kun en engangsudgift for opsætning af en ny enhed i takt med, at antallet af digitalt 

understøttede træningsforløb vokser. Denne omkostning kategoriseres som en variabel omkostning, 

da den er direkte afhængig af antallet af enheder i drift til de enkelte forløb. Alle efterfølgende udgifter 

er dækket af udgiftstypen "drift af udstyr". 

Drift af udstyr. Driften af udstyret udgør klart den største udgiftstype i business casen og udgør 

således 65 pct. af business casens samlede omkostninger. Udgiftstypen omfatter telefonisk, og on-

site support, udskiftning af defekte enheder, datatrafik, serviceudgifter, udskiftning af 

enkeltkomponenter som følge af slid samt opdatering af software. Derudover er også diverse 

licensomkostninger til både app/-portalbaserede og faste sensorbaserede løsninger en del af disse 

omkostninger. Denne driftspris er i den anvendte prismodel en del af prisen for den enkelte enhed, og 

er således en del af de variable omkostninger. 

Øgede driftsomkostninger. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der over business casens 

femårige periode øgede driftsomkostninger på godt 12 mio. kr. svarende til 7 pct. af business casens 

samlede omkostninger. Omkostningerne udgøres af indtastning af borgernes oplysninger som følge af 

manglende integration mellem de digitale træningsløsninger og de kommunale omsorgssystemer 

(EOJ). Derudover udgøres posten af sundhedspersonalets tekniske support til borgerne i anvendelse 

af løsningen.  

Den anvendte prismodel er baseret på oplysninger fra forskellige leverandører, som er blevet 

afdækket i markedsanalysen. 

Tabel 18 Omkostninger over business casens fem år fordelt på omkostningstyper og forløb (faste priser; 

mio. kr.)* 

Type      Opstart af 

nye enheder 

Drift af 

udstyr 

Øgede 

driftsom-

kostninger 

    Faste 

omkost-

ninger 

    Samlede 

omkost-

ninger 

Omkostningstype  Variabel Variabel Variabel Fast  

Apopleksi kombiforløb 0,5 20,2 0,7 - 21,4 

Apopleksi individuelle 

forløb 
0,3 

13,6 0,5 
- 14,4 

Geriatri §§86.1 og 140 

kombiforløb 
1,4 

26,2 3,5 
- 31,1 

Geriatri §86.2 hold 0,4 8,2 1,0 - 9,7 

Geriatri §86.2 kombiforløb 0,4 6,8 1,0 - 8,2 
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Hjerte-kar hold 0,5 9,1 1,6 - 11,1 

KOL hold 0,3 6,6 1,3 - 8,2 

Diabetes hold  0,3 6,0 1,1 - 7,3 

Kronikere §86.2 hold 0,9 18,0 1,5 - 20,4 

Alle målgrupper - - - 45,8 45,8 

Omkostninger i alt 4,9 114,6 12,2 45,8 177,6 

*Afrundinger på resultaterne kan give afvigelser på summerne i tabellen 

7.7 Perspektiverende beregninger 

I denne business case er flere målgrupper og forløb udeladt, som potentielt kunne have glæde af 

digitalt understøttet træning. Derudover er der potentielt større besparelser at hente, hvis digitalt 

understøttet træning for målgrupperne i denne rapport implementeres synkront med målgrupperne i 

dette projekts sport 1- borgere med knæ- eller hoftealloplastik.  

7.7.1 Forløb visiteret efter Servicelovens §83a 

Et af de forløb, som der i dag er udviklet specifikke digitale løsninger til, og som kommunerne afprøver 

i relativt omfattende og veldokumenterede pilotstudier, er hverdagsrehabiliterende forløb visiteret efter 

Servicelovens §83a,  

Denne bestemmelse trådte i kraft 1. januar 2015, hvorfor grundlaget for at vurdere omfanget af brugen 

af hverdagsrehabiliterende forløb er begrænset. Tal fra seks kommuners erfaring med 

hverdagsrehabiliterende forløb før og efter vedtagelsen af §83a indikerer, at der på landsplan er ca. 

25.000 forløb. 

Ud fra dette baselinetal er der beregnet et økonomisk potentiale, som er baseret på nedestående 

antagelser, hvortil der er knyttet væsentlige usikkerheder. 

Den hverdagsrehabiliterende indsats foregår typisk i tværfaglige teams, hvor både sygeplejersker, 

fysio- og ergoterapeuter samt SOSU-personale indgår efter den såkaldte Fredericia-model. Det 

præcise estimat for medarbejdernes tidsforbrug i forløbene vil dog variere fra kommune til kommune 

afhængig af organisatorisk og bemandingsmæssigt set-up.  

I denne beregning antages det baseret på pilotstudier fra kommunerne, at et hverdagsrehabiliterende 

forløb har en varighed på 10 uger. På baggrund af erfaringer fra de igangværende pilotstudier antages 

endvidere en egnethed til digitalt understøttet hverdagsrehabilitering på 30 pct. på linje med 

kronikergruppernes egnethed, da der her ikke er tale om de mest svækkede ældre.  

Ved indføring af digitalt understøttede rehabiliteringsforløb vil terapeuternes tid anvendt på forløbet 

kunne omprioriteres, da en digital løsning både har moduler til standardiseret visitation og test af 

borgeren, samt kan tilpasse træningsprogrammer løbende efter borgerens udvikling. Det antages 

således, at terapeuternes tidsforbrug i det samlede rehabiliteringsforløb kan nedbringes svarende til 

30 minutter om ugen i forbindelse med træningsindsatsen og med 1,5 timer i forbindelse med den 

indledende visitation samt start- og sluttest.  

Pilotstudier fra kommuner indikerer, at digitale løsninger kan bidrage til at identificere forløb uden 

effekt efter tre uger. De viser samtidig, at 30 pct. af alle forløb har ringe eller ingen effekt enten fordi 

borgernes funktionsniveau i forvejen er for højt til at opnå effekt eller fordi funktionsniveauet er for lavt 

til at få glæde af hverdagsrehabilitering. Kan disse forløb identificeres og stoppes tidligt, kan 

tidsforbruget blandt SOSU-medarbejderne nedbringes. Det antages, at disse medarbejdere i 

gennemsnit ugentligt anvender 2,5 timer pr. borger inklusive transport, koordinering, registrering mm. 

For hvert af de virkningsløse forløb, der stoppes, kan SOSU-medarbejdernes tidsforbrug 

nedbringesmed omkring 17,5 timers arbejde.  
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Endelig sættes der 40 minutter ekstra af pr. uge til SOSU-medarbejdere for at bistå borgerne med den 

digitalt understøttede rehabiliteringsindsats. Dette tidsforbrug er fastlagt på baggrund af erfaringer fra 

de gennemførte pilotstudier, der afprøver digital understøttelse af hverdagsrehabiliterende forløb.  

Sættes disse antagelser ind i samme model, som de øvrige målgrupper, opnås et nettopotentiale på 

31,0 mio. kr. i business casens femårige periode uden faste omkostninger. Ved fuld indfasning opnås 

et nettopotentiale på 8,1 mio. kr. Potentialet i denne case kommer udelukkende fra personalets 

arbejdstid og ikke fra omkostninger til transport. 

 

7.7.2 Økonomisk effekt af samlet implementering af effektevalueringens spor 1 og 
2 

Business casen kan potentielt forbedres yderligere, såfremt implementeringen af digitalt understøttet 

træning til målgrupperne identificeret i spor 2 gennemføres i sammenhæng med implementeringen 

rettet mod målgrupperne beskrevet i denne effektevaluerings spor 1 - borgere med ny hofte eller nyt 

knæ. Det skyldes, at nogle af business casens faste omkostninger, som danner forudsætningen for en 

implementering, er medregnet som omkostninger i begge de opstillede business cases. 

Helt konkret vil omkostningerne til indkøbsudbud og uddannelse af personale bortfalde, da disse 

omkostninger medregnes i begge spor. Derudover vil omkostningerne til projektledelse mindskes, som 

følge af stordrift i implementeringen med de øvrige målgrupper.  

Samlet set drejer det sig om faste omkostninger svarende til et beløb på omkring 4 mio. kr. til 

indgåelse af fælles indkøbsaftale samt uddannelse af personale, som er indregnet i business casens 

for effektevalueringens spor 1, og som tillige er dækket af spor 2. Endvidere vil de godt 10 mio. kr. til 

projektledelse, der er medregnet i spor 1, kunne reduceres, da de indregnede aktiviteter i et vist 

omfang vil være overlappende med aktiviteterne, der er indregnet i spor 2. 

Det estimeres derfor, at der ved en samlet implementering af spor 1 og 2 vil kunne frigøres et 

yderligere potentiale på 6-12 mio. kr. gennem en nedbringelse af de faste omkostninger. 
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Der er som led i effektevalueringen udarbejdet en teknisk afdækning. Den tekniske 
afdækning har for det første haft til formål at identificere og vurdere relevante 
nationalt og internationalt anvendte digitale træningsløsninger i relation til udbredelse 
samt tekniske karakteristika som integrationsmuligheder og sammenhæng med 
kommunale og nationale arkitekturtiltag. Den tekniske afdækning har for det andet 
gennemgået og analyseret kommunale, fællesoffentlige og internationale arkitektur- 
og standardiseringstiltag med relevans for en øget brug af digitale træningsløsninger 
i kommunerne i forbindelse med en national beslutning om udbredelse af digitalt 
understøttet genoptræning. 

Den tekniske afdækning har tre hovedkonklusioner: 

1. Digitale træningsløsninger vil kunne modnes yderligere, men den nuværende tekniske modenhed 

udgør ikke en barriere for udbredelse 

2. Kommunale og fællesoffentlig tiltag udgør ikke en barriere, men kan bidrage til et endnu større 

udbytte af digitalt understøttet genoptræning 

3. Danmark er internationalt set teknologisk ”first mover” på digitalt understøttet genoptræning 

1. Digitale træningsløsninger vil kunne modnes yderligere, men den nuværende 

tekniske modenhed udgør ikke en barriere for udbredelse 

Flertallet af de identificerede digitale træningsløsninger udbydes af leverandører med flere års erfaring 

på markedet, og der er generelt en god forståelse for behov og funktionalitet samt en moden tilgang til 

anvendelsen af træningsløsninger samt tilhørende support og vedligehold. Der er dog eksempler på 

mere umodne løsninger med mindre erfarne leverandører tilknyttet eller decideret projektudviklede 

løsninger uden en egentlig levrandør bag. 

Hovedparten af de digitale træningsløsninger, der er i anvendelse i en kommunal kontekst, vil med 

fordel kunne modnes yderligere i forbindelse med en national udbredelse af digitalt understøttet 

genoptræning. Modningsbehovet udgør ikke i sig selv en barriere for udbredelse, men krav til 

løsningerne om at kunne indgå i eller trække på kommunale og fællesoffentlige standardiserings- og 

arkitekturtiltag vil kunne bidrage positivt til en bedre understøttelse og dokumentation på 

genoptræningsområdet. 

2. Kommunale og fællesoffentlig tiltag udgør ikke en barriere, men kan bidrage til et 

endnu større udbytte af digitalt understøttet genoptræning 

I relation til kommunale og fællesoffentlige arkitektur- og standardiseringstiltag er der ikke identificeret 

nogle kritiske barrier for en national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning med start januar 

2017. Der er endvidere ikke identificeret modstridende tendenser i de kommunale og fællesoffentlige 

initiativer på området, specifikt i relation til den kommunale rammearkitektur og den nationale 

standardiserings- og arkitekturindsats på telemedicinområdet. Disse områder med tilhørende initiativer 

er derfor ikke at betragte som gensidigt udelukkende alternativer. 

Der er dog et øget behov for koordinering og sikring af fremskridt på allerede planlagte og igangsatte 

relaterede initiativer, herunder en koordinering med Fælles Sprog III’s tidsplan for implementering i 

omsorgssystemerne, og med deres planlagte arbejde specifikt for genoptræningsområdet. FSIII-

arbejdet vil i sammenhæng med en øget brug af digitalt understøttet genoptræning kunne bidrage 

HOVEDKONKLUSIONER 
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direkte til en modning af kommunernes dokumentationsindsats på genoptræningsområdet både på det 

tekniske og det processuelle plan. 

3. Danmark er internationalt set teknologisk ”first mover” på digitalt understøttet 

genoptræning 

Langt hovedparten af de internationalt identificerede digitale træningsløsninger funktionelt set er enten 

underlegne eller ”on par” med de tilsvarende træningsløsninger, der anvendes i en dansk kommunal 

kontekst i dag. Danmark er derfor på nuværende tidspunkt med i gruppen af teknologiske “first 

movers” i relation til digital træningsløsninger. 

I forlængelse heraf viser en gennemgang og analyse af de mest relevante internationale standarder 

og standardorganisationer, at der ikke på internationalt plan i væsentligt omfang er konkrete, 

retningsgivende standarder med betydning for gentræningsområdet. Der er derfor generelt ikke 

oplagte og velafprøvede retningslinjer at læne sig op af i Danmark ved en eventuel yderligere modning 

af området. 
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Regeringen og KL har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 
2013-2020 igangsat et initiativ om digitalt understøttet genoptræning (initiativ 3.2). 
Som følge af initiativet er der udarbejdet en effektevaluering, der belyser de kliniske, 
økonomiske, organisatoriske og borgerrettede effekter ved en systematisk 
anvendelse af digitalt understøttet genoptræning i relation til udvalgte målgrupper. 
Nærværende rapport omfatter resultaterne fra en afdækning af de tekniske aspekter 
relateret til digitalt understøttet genoptræning. Det inkluderer en teknisk afklaring af, 
og følgelig bud på afledte anbefalinger i relation til digitale træningsløsninger samt 
brug af kommunal og fællesoffentlig infrastruktur. Den samlede analyse er 
gennemført af PA Consulting Group i perioden oktober 2015 til marts 2016. 

1.1 Opdrag 

Effektevalueringens spor 1 og 2 belyser de kliniske, økonomiske, organisatoriske og borgerrettede 

effekter ved en systematisk anvendelse af digitalt understøttet genoptræning i relation til udvalgte 

målgrupper. Foruden tilvejebringelse af systematisk effektdokumentation og beregning af nationale 

business cases, har analysen derudover haft til formål at afdække de mere tekniske aspekter 

forbundet med digital understøttet genoptræning.  

Den tekniske afdækning har taget stilling til, hvorvidt de digitale træningsløsninger giver mulighed for 

genbrug af data, og om de tilbyder integration til andre systemer. Dertil kommer en afdækning af 

behovet for standarder og fælles infrastruktur og i hvilket omfang eksisterende infrastruktur etableret i 

fælleskommunalt regi eller i fælles offentlig regi i relation til sundhedsvæsenet kan genbruges. Med 

afsæt heri er der blevet udarbejdet forslag til tiltag der skal gennemføres for at tilvejebringe de 

eventuelle manglende standarder og infrastruktur. 

Nærværende rapport tilvejebringer et overblik over tekniske muligheder og begrænsninger samt 

nødvendige fremadrettede tekniske tiltag relateret til digitale træningsløsninger. Rapporten skal 

derudover bidrage til en national udbredelse i overensstemmelse med den Kommunale 

Rammearkitektur og andre relevante fællesoffentlige infrastrukturkomponenter.  

Afdækningen af de tekniske aspekter er ydermere tilrettelagt, så den i videst muligt omfang bygger 

videre på den systematiske effektdokumentation og samtidig giver input tilbage til de endelige 

business cases. 

1.2 Baggrund 

Markedet for digitale træningsløsninger har udviklet sig hastigt og accelererer kun forsat fremadrettet 

(se markedsanalysen). Flere af de identificerede løsninger på markedet kræver dog forsat en modning 

på flere områder i forbindelse med en eventuel national udrulning. Denne modning er dog allerede 

under udvikling af leverandørerne selv, og i flere tilfælde i tæt samråd med kommunerne samt 

udvalgte leverandører af omsorgssystemerne. 

Dertil kommer at erfaringer fra andre områder viser, fx erfaringer i relation til patient rapporterede 

oplysninger og telemedicin for KOL patienter, at det med fordel er muligt at indgå i og på sigt udnytte 

fælles infrastruktur, og at potentialet heri er lovende. 

1  INDLEDNING 
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Der udføres allerede (marts 2016) et målrettet arbejde på både kommunalt, regionalt og nationalt 

niveau, som er yderst relevante for digitale træningsløsninger samt en eventuel fremtidig national 

udbredelse af disse. Det inkluderer bl.a. arbejdet med den kommunale rammearkitektur, arbejdet med 

it-standarder i sundhedsvæsnet relateret til tekniske dataformater og udvekslingsprotokoller.  

Dertil kommer tidligere NSI’s (nu Sundhedsdatastyrelsen) arbejde med referencearkitekturer og 

standardiseringsinitiativer samt arbejde mod en fælles forståelse i relation til data og sprogbrug, 

herunder Fælles Sprog III initiativet. 

1.3 Rapportens struktur 

Nærværende rapport præsenterer de væsentligste resultater og konklusioner fra afdækningen af de 

tekniske aspekter i relation til digital understøttet genoptræning. 

Den resterende del af denne rapport består af følgende to hovedkapitler: 

 Kapitel 2: De digitale træningsløsninger 

 Kapitel 3: Arkitektur og standarder  

Derudover indeholder rapporten en række supplerende bilag, som enten er direkte inkluderet under 

indeværende rapports bilagskapitel, eller som reference til særskilte bilag, som er udarbejdet og findes 

uden for denne rapport   

Effektevalueringens øvrige resultater er afrapporteret i en række særskilte rapporter: 

 Spor 1: Knæ- og hoftealloplastik 

 Spor 2: Øvrige målgrupper 

 Markedsanalyse 

Dertil kommer en række understøttende bilag, der beskriver evalueringsdesign, anvendte metoder, 

beregningsforudsætninger, datagrundlag m.m. 
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Dette kapitel beskriver indledningsvis de teknologiarketyper, der danner rammen om 
den tekniske afdækning og om den samlede effektevaluerings forståelse af digitale 
træningsløsninger. Herefter gennemgår kapitlet de nationalt anvendte løsninger i 
relation til udbredelse samt tekniske karakteristika som integrationsmuligheder og 
sammenhæng med kommunale og nationale arkitekturtiltag. Afslutningsvis tegner 
kapitlet et overordnet billede af de internationale teknologiske trends for så vidt angår 
digitale træningsløsninger. 

Kapitlets hovedbudskab er, at hovedparten af de digitale træningsløsninger, der er i 
anvendelse i en kommunal kontekst, med fordel vil kunne modnes yderligere i 
forbindelse med en national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning. 
Modningsbehovet udgør ikke i sig selv en barriere for udbredelse, men krav til 
løsningerne om at kunne indgå i eller trække på kommunale og fællesoffentlige 
standardiserings- og arkitekturtiltag vil kunne bidrage positivt til en bedre 
understøttelse og dokumentation på genoptræningsområdet. 

I forlængelse heraf er det værd at bemærke, at langt hovedparten af de internationalt 
identificerede digitale træningsløsninger funktionelt set er enten underlegne eller ”on 
par” med de tilsvarende træningsløsninger, der anvendes i en dansk kommunal 
kontekst i dag. Danmark er derfor på nuværende tidspunkt med i gruppen af 
teknologiske “first movers” i relation til digital træningsløsninger.  

2.1 Teknologiarketyper 

Der arbejdes i såvel den teknologiske afdækning som i effektevalueringen i øvrigt med fem 

teknologiske arketyper. Arketyperne udtrykker tilsammen spændvidden i de digitale 

træningsløsninger, der er identificeret i forbindelse med den tidligere gennemførte foranalyse samt 

den opdaterede kortlægning af kommunale projekter.  

Den opdaterede kortlægning er gennemført som led i opstarten af nærværende effektevaluering. 

Nedenstående figur giver et samlet overblik over de fem arketyper. 

2 DIGITALE TRÆNINGSLØSNINGER 
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Figur 1: Oversigt over teknologiske arketyper anvendt i effektevalueringen 

 

De teknologiske arketyper er anvendt i effektevalueringen, markedsanalysen og i den tekniske 

afdækning som et værktøj til at kategorisere identificerede digitale træningsløsninger, som udviser 

sammenlignelige karakteristika i relation til eksempelvis borger-medarbejder interaktion, tekniske 

komponenter og omkostningsprofil. 

2.1.1 Udvælgelseskriterier 

Med afsæt i ovennævnte teknologiarketyper er der opstillet tre kriterier, som har været anvendt til at 

udvælge, hvilke digitale træningsløsninger, der i særlig grad har været i fokus for markedsanalysen og 

den tekniske afdækning. 

De tre udvælgelseskriterier er: 

 Ingen løsninger baseret på generiske kommunikationsværktøjer 

 Ingen løsninger baseret primært på video eller mekaniske træningsredskaber 

 Kun løsninger til egentræning i hjemmet og med feedback til sundhedsfaglige medarbejdere 

Kriterierne er formuleret med udgangspunkt i de teknologiske og markedsmæssige 

udviklingstendenser, der er beskrevet i foranalysen og efterfølgende opdateret og valideret gennem 

desk research og samtaler med 10-15 kommuner i forbindelse med opstarten af effektevalueringen. 

Teknologiarketyper og udvælgelseskriterier er under et brugt til at fokusere den tekniske afdækning og 

markedsanalysen på mobile sensorbaserede løsninger, app-/portalbaserede løsninger samt i mindre 

omfang faste sensorbaserede løsninger. 

2.2 Digitale træningsløsninger anvendt i kommunerne 

Generelt kan det konkluderes at app-/portalbaserede løsninger dominerer på teknologifronten med 

syv aktive og relevante digitale træningsløsninger på det danske markedet. Flertallet af disse 

løsninger, og tilknyttede leverandører, har mange års erfaring på markedet, og udviser en god 

forståelse for behov og funktionalitet, samt en moden tilgang til anvendelsen af deres produkter samt 

tilhørende support og vedligehold. Der er dog eksempler på mere umodne løsninger med mindre 

erfarne leverandører tilknyttet eller decideret projektudviklede løsninger uden en egentlig levrandør 

bag.      

Efter den mest dominerende teknologiarketype, app-/portalbaserede løsninger, kommer fast 

sensorbaserede løsninger. Denne arketype repræsenteres ved tre aktive og relevante digitale 

træningsløsninger på det danske markedet. Den sidste teknologiarketype, som er blevet analyseret, er 

mobil sensorbaserede løsninger, og repræsenteres aktuelt kun ved en aktiv og relevant digital 

træningsløsning på det danske markedet. 

Beskrivelse

Løsning til individuel eller 

holdbaseret videotræning. 

Baseret på ‘stand alone’ 
enheder i borgerens hjem.

Der kan være adgang til 
løsningen via borgerens eget 

udstyr (PC/tablets).

Der kan være adgang til andre 

tjenester, eks. træningsvideoer, 

informationssider mv. 

Type 1

Videobaseret løsning

Beskrivelse

Løsning til egentræning. Baseret 

på fastmonteret sensor til 

registrering af bevægelser 
tilsluttet en ‘stand alone’ 

skærmenhed i borgerens hjem 

(fx en Kinect).

Løsningen registrer borgerens 

bevægelser og giver feedback 

på om træningen er udført 

korrekt.

Type 2

Fast sensorbaseret løsning

Beskrivelse

Løsning til egentræning. Baseret 

på kropsbårne sensorer, der 

trådløst kommunikerer med en 
smartphone eller tilsvarende 

mobil enhed, hvorfra løsningen 

tilgås.

Type 3

Mobil sensorbaseret løsning

Beskrivelse

Løsning til egentræning. 

Inkluderer ikke sensorer hvilket 

betyder, at træningsresultater og 
feed-back til fysioterapi sker ved 

patientregistrering.

Anvendes typisk på borgerens 

eget it-udstyr (BYOD).

Type 4

App/portal løsning

Beskrivelse

Løsning til superviseret træning 

og/eller egentræning. Baseret 

på mekaniske trænings-
redskaber eller gulv-

/vægmonterede sensorer, der 

muliggør digital opsamling af 

træningsdata.

Type 5

Interaktivt træningsredskab

* Arketype 1-4 er identificeret i forbindelse med foranalysen vedr. digitalt understøttet genoptræning. Arketype 5 er identificeret i forbindelse med den opdaterede kortlægning af kommunale projekter, der er 
gennemført som led i opstarten af nærværende analyse.
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Uafhængig af teknologiarketype, kan det på tværs af de identificerede løsninger konkluderes, at kun 

ganske få digitale træningsløsninger har aktive integrationer til andre systemer. Flere af løsninger er 

allerede forberedt til integration, eller arbejdet aktuelt med at forberede muligheden. De resterende 

løsninger er aktuelt udelukkende lukkede systemer. 

Indikationen er forsat at flere af disse løsninger kræver en række modningsaktiviteter før en national 

udrulning. Disse modningsaktiviteter er dog målrettet en bedre indgåelse og brug af fælleskommunal 

og fællesoffentlig infrastruktur end modning af løsninger i sig selv. Der er dog også eksempler på 

løsninger, som kræver modning og videreudvikling, før de er klar til en bredere anvendelse og national 

udbredelse. 

I nedenstående Tabel 1 ses en oversigt over de digitale træningsløsninger, der i kraft af ovennævnte 

udvælgelseskriterier er medtaget i effektevalueringen tekniske afdækning. Den tekniske afdækning 

har udelukkende analyseret nedenstående løsninger på det danske marked. For flere detaljer om 

andre danske løsninger, se den udvidede gennemgang i markedsanalysen. For yderligere detaljer 

vedrørende de enkelte løsninger og leverandører se bilag A. 

Tabel 1: Overblik over arkitektureftersyn  

 Arkitektur Integrations-

muligheder 

Fælleskomm

unal ramme-

arkitektur 

Fælles-

offentlig 

infrastruktur 

International

e erfaringer 

Standarder 

relevant for 

området 

ICURA Dedikeret 

app og 

backend 

service/portal 

Nej, der 

ingen 

aktuelle 

integrations-

muligheder, 

men dig data 

eksport 

funktionalitet 

Nej, der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

eller aktiv 

brug 

Nej, Der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

eller aktiv 

brug 

Nej, 

udelukkende 

salg på og 

erfaring fra 

det danske 

markedet for 

nu. 

Nej, der 

anvendes 

hverken 

national eller 

international 

stander for 

området 

DigiRehab Tablet 

optimeret 

portalløsning 

med 

tilhørende 

backend 

database 

Ja, til KMD 

CARE og 

inden længe 

KMD Nexus 

Nej, der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

eller aktiv 

brug 

Nej, Der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

eller aktiv 

brug 

Nej, 

udelukkende 

salg på og 

erfaring fra 

det danske 

markedet for 

nu. 

Nej, der 

anvendes 

hverken 

national eller 

international 

stander for 

området 

HomeRehab Dedikeret 

app og 

backend 

service/portal 

Ja, det er 

muligt at 

integrere 

med journal- 

og 

omsorgssyst

emer 

Nej, der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

eller aktiv 

brug 

Der er blevet 

gennemført 

forberedelse 

til aflevering 

af data til fx 

OpenTele og 

Next Step 

Citizen 

Ja, de har 

salg uden for 

Danmark, 

men i 

begrænset 

omfang. 

Nej, der 

anvendes 

hverken 

national eller 

international 

stander for 

området 

InterWalk Dedikeret 

app til iOS 

med 

tilhørende 

backend 

database 

Nej, der 

ingen 

aktuelle 

integrations-

muligheder 

Nej, der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

eller aktiv 

brug 

Nej, Der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

eller aktiv 

brug 

Nej, 

udelukkende 

fokus på og 

erfaring fra 

det danske 

markedet for 

nu. 

Nej, der 

anvendes 

hverken 

national eller 

international 

stander for 

området 

Mitii Dedikeret 

Windows 

klient og en 

backend 

service. 

Nej, der 

ingen 

aktuelle 

integrations-

muligheder 

Nej, der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

Nej, Der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

Ja, de har 

salg uden for 

Danmark, 

men i 

Nej, der 

anvendes 

hverken 

national eller 

international 
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eller aktiv 

brug 

eller aktiv 

brug 

begrænset 

omfang. 

stander for 

området 

ExorLive Desktop og 

tablet 

optimeret 

portalløsning 

med 

tilhørende 

backend 

database 

Ja, de 

tilbyder 

integrations 

til en lang 

række 

systemer og 

er forberedt 

til integration 

til endnu flere 

Nej, der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

eller aktiv 

brug 

Nej, Der er 

ikke blevet 

taget stilling 

til hverken 

forberedelse 

eller aktiv 

brug 

Ja, de har 

salg uden for 

Danmark, 

som udgør 

størstedelen 

af deres 

omsætning 

Nej, der 

anvendes 

hverken 

national eller 

international 

stander for 

området 

 

2.2.1 Kommunal anvendelse 

Herunder ses en oversigt over de analyserede løsningers anvendelse i det kommunale landskab. 

Angivelser i tabellen er opgjort i antal og ikke i procent, og tabellen er derfor kun indikativ, og dækker, 

som det kan ses på totalangivelserne, ikke det fulde kommunale billede. 

Tabel 2: Antal af kommunernes anvendelsesgrad for effektevalueringens udvalgte digitale 

træningsløsninger1 

 Er i drift 

(antal) 

Har aldrig 

været 

anvendt 

(antal) 

Testes som 

pilotprojekt 

(antal) 

Har været 

anvendt, 

men 

anvendes 

ikke 

længere 

(antal) 

Ved ikke 

(antal) 

Total 

(antal) 

ICURA 2 48 2 1 3 56 

DigiRehab 1 50 1 0 5 57 

HomeRehab 4 44 4 1 3 56 

InterWalk 6 44 1 0 5 56 

Mitii 0 45 4 4 2 55 

ExorLive 47 9 0 3 0 59 

2.3 Data og integrationer 

Baseret på resultaterne fra de gennemførte fokusgruppeinterviews og på baggrund af de gennemførte 

leverandørinterviews kan det generelt konkluderes, at behov for genbrug af data delvis er 

løsningsdreven og kommunespecifik. Dvs. det er den faktiske løsning anvendt i en given kommune og 

den funktionalitet løsningen tilbyder, som er medbestemmende til, hvilken data som kan genbruges og 

hvilke data der faktisk bliver genbrugt. Dertil kommer at det er den enkelte kommunes behov og krav, 

som ligger til grund for genbrug af data, mere end tværkommunale eller tværsektorielle bestemmelser 

eller krav.  

Der mangler derfor forsat afklaring omkring specifik data for den enkelte borger og målgruppe I 

relation til genoptræning. Dette gælder ikke udelukkende digital understøttet genoptræning, men 

genoptræningsområdet generelt. Der er her klassifikation og standardiseringsarbejdet udtalt i regi af 

                                                      

1 Data stammer fra et survey udarbejdet som en del af analysen, se særskilt dokumentet med resultater fra 

spørgeskemaundersøgelse i spor 2. 
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Fælles Sprog III kan, og er planlagt, at bidrage til en ensartet forståelse og ensartet struktur for det 

opsamlede data. 

Der kun identificeret få aktive systemintegrationer, som overfører data automatisk fra de digitale 

træningsløsninger til andre systemer. For de systemer som overfører data automatisk, er det 

henholdsvis omsorgssystemet KMD Care, som dominerer billede i relation til automatisk modtagelse 

af data, og den digitale træningsløsning Exorlive løsningen, som dominerer som løsning i relation til 

automatisk overførelse af data. Dog er integrationstypen for Exorlive implementeret som en “wrapper” 

løsning, dvs. Exorlive løsningen bliver vist og indlejret inde i modtagersystemet, dog med overførelse 

af rette stamdata så den specifikke borgers data i modtagersystemet matcher data fra selv samme 

borger i Exorlive løsningen. Upåagtet af hvorvidt data overføres manual eller automatisk er det KMD 

Care/Nexus, Avaleo og CSC Vitae som primært udgør modtagersystemerne med få undtagelser af 

kommunale ledelsesinformationssystemer. 

2.3.1 Genbrug af data og integrationstype 

Herunder ses to oversigter som tilsammen indikerer kommunernes behov for genbrug af data, og 

hvilken type integrations, hvis nogen, de anvender for en eller flere af deres anvendte digitale 

træningsløsninger. Som det fremgår er lige under halvdelen af de adspurgte kommuner, som har 

udtalt et behov for genbrug af data. Derimod er det et fåtal af de anvendte løsninger, som understøtter 

(og tilbyder) automatisk overførelse af data til andre systemer, hvor andre systemer oftest er til 

kommunens omsorgssystem. 

Tabel 3: Behov for eller krav om genbrug af data fra de digitale træningsløsninger 

 Ja Nej2 Total 

Antal 26 34 60 

Pct. 43 pct. 57 pct. 100 pct. 

Nedenstående tabel illustrerer at flertallet af kommuner, som har ydret et behov for genbrug af data, er 

nødsaget til manuelt af overføre data, enten ved manuelle eksport og import af data eller ved brug af 

tidskrævende og risiko for fejlbehæftede dobbeltindtastninger systemerne imellem.  

Tabel 4: Hvordan overføres de indsamlede data til andre systemer? 

 Automatisk 

overførsel 
Manuel overførsel Total 

Antal 5 20 25 

Pct. 20 pct. 80 pct. 100 pct. 

2.4 Internationale løsninger og trends 

Der er blevet undersøgt internationale teknologiers relevans for det danske marked. I undersøgelsen 

er der ved systematisk gennemgang af internationale kliniske studier og målrettet internetsøgning, 

identificeret syv relevante løsninger på det internationale marked, som understøtter digitalunderstøttet 

genoptræning. Alle valgte teknologier er blevet vurderet relevant gennem analysens valgte proces- og 

udvælgelseskriterier. For yderligere detaljer omkring metode for afdækning af internationalt perspektiv, 

se bilag E om evalueringsdesign og anvendte metoder. 

Ved gennemgang af hver løsning er der ikke fundet trends, teknologier eller løsningsdesign, som har 

vist sig at være danske digitalunderstøttet genoptræningsløsninger funktionel overlegne. Den 

generelle konklusion er, at man internationalt set opererer med løsninger for digital understøttet 

                                                      

2 Det skal noteres at den tidligere note omkring løsningsdreven behov, kan ligge til grund for flere af kommunernes svar, hvor de 

netop beretter at de ikke har et behov, hvilket kan være begrænset af den faktiske and specifikke anvendte løsning. 
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genoptræning som ligger på samme niveau eller er funktionel underlegne løsninger som tilbydes på 

det danske marked. 

De udvalgte internationale løsninger fordeler sig udelukkende under to af de førnævnte fem 

teknologiarketyper, henholdsvis fast sensorbaserede løsninger og app-/portalbaserede løsninger. 

Herunder redegøres der på overordnede niveau for de identificerede løsninger og deres relevans for 

det danske marked. For en mere detaljeret gennemgang af de enkelte internationale løsninger og 

tilknyttede leverandør se bilagsafsnittet B. Derudover findes der i bilagsafsnit C en oversigt over de i 

det kliniske studie identificerede artikler og tilhørende internationale anvendte teknologier. 

2.4.1 Fast sensorbaserede løsninger 

Blandt løsninger som fordeler sig under arketypen Fast sensorbaserede løsninger, vurderes 

løsningernes teknologiske relevans generelt på samme niveau, som løsninger repræsenteret på det 

danske marked. Løsninger omhandler typisk aktivitetsmåling og udførelse gennem en Kinect sensor 

med datalagring på sikrede server, som tillader sundhedspersonel at tilgå træningsresultater for 

løbende at vurdere borgerens fremskridt og justering af træningsforløb. Løsninger er internet baseret 

som gør det muligt for borgere at tilgå moduler fra en hver computer. Hver løsning tilbyder forskellig 

grad af analytiske værktøjer til vurdering af træningsresultater. En løsning som Jintronix giver 

sundhedspersonale mulighed for løbende monitorering samt at ordinere nye øvelser og tilretning af 

træningsprogram efter behov. 

2.4.2 App-/portalbaserede løsninger 

For app-/portalbaserede løsninger, ligger niveauet af internationale løsninger generelt under eller på 

samme niveau som løsninger vi ser i Danmark. Denne kategori omfatter løsninger, som tilbydes 

gennem en mobilapplikation eller gennem en web-baseret grænseflade der giver borgeren adgang til 

træningsoplysninger. I den internationale afdækning blev der fundet tre løsninger, som repræsenterer 

de tendenser som internationalt tilbydes inden for arketypen app- og portal teknologier.  

De tre fundne løsninger sørger grundlæggende for et struktureret overblik over borgerens 

træningsprogram samt løbende tilpasning fra sundhedsprofessionel gennem fjernmonitorering. 

BrainHealth Solutions Guttmann Neuro Personal Trainer ordinerer et sæt af opgaver og spil gennem 

en webportal, som registrerer borgerens kognitive genoptræning. En anden type af løsning ses hos 

BioEx Exercise Pro Live og FORCE Therapeutics, der gennem videotræningsprogrammer sørger for 

korrekt udførelse af træningsøvelser i eget hjem. Borgere sørger for at indtastning af 

træningsresultater, så sundhedsprofessionel har mulighed for at følge med i træningsforløbet. 

Sidstnævnte løsninger vurderes at ligge under det niveau vi ser for løsninger på det danske marked.  

En løsning fra det danske marked som eksempelvis HomeRehab fra Aidcube, har en tilhørende 

mobilapplikation som støtteværktøj der tilbyder borgeren træningsredskaber som eksempelvis et 

stopur, daglig, video-bibliotek, videokonsultation m.m. Løsningens tilgang og perspektivering af 

træningsøvelser til dagligs aktiviteter, kan ligeledes være gavnlig for ældre patienter. 
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Dette kapitel afrapporterer den tekniske afdæknings analyse af kommunale, 
fællesoffentlige og internationale arkitektur- og standardiseringstiltag med relevans 
for en øget brug af digitale træningsløsninger i kommunerne i forbindelse med en 
national beslutning om udbredelse af digitalt understøttet genoptræning. 

Kapitlets hovedbudskab er, at der ikke er identificeret nogle kritiske barrier for en 
national udbredelse af digitalt understøttet genoptræning med start januar 2017. 

Der er endvidere ikke identificeret modstridende tendenser i de kommunale og 
fællesoffentlige initiativer på området, specifikt i relation til den kommunale 
rammearkitektur og den nationale standardiserings- og arkitekturindsats på 
telemedicinområdet. Disse områder med tilhørende initiativer er derfor ikke at 
betragte som gensidigt udelukkende alternativer. 

Der er dog et øget behov for koordinering og sikring af fremskridt på allerede 
planlagte og igangsatte relaterede initiativer, herunder en koordinering med Fælles 
Sprog III’s tidsplan for implementering i omsorgssystemerne, og med deres planlagte 
arbejde specifikt for genoptræningsområdet. 

3.1 Analytiske hovedpointer 

Dette afsnit opsummerer de centrale pointer i relation til den tekniske afdæknings analyse af 

kommunale, fællesoffentlige og internationale arkitektur- og standardiseringstiltag. Afsnittet skitserer 

først situationen i dag og beskriver derefter en mulig udviklingsvej til modning af de digitale 

træningsløsninger og den systemmæssige og semantiske kontekst for brug af disse. 

3.1.1 Situationen i dag 

Det er i forbindelse med effektevalueringen konstateret, at mange kommuner savner let adgang til 

dokumentation for effekten af den gennemførte træningsindsats på aggregeret niveau. Der er flere 

årsager, som i større eller mindre grad gør sig gældende i de enkelte kommuner. Dels varierer 

dokumentations- og registreringspraksis på tværs af medarbejdergrupper og organisatoriske enheder, 

dels mangler der forsat en ensartet og dækkende systemunderstøttelse i relation til struktureret 

opsamling af data i et format, der gør genanvendelse praktisk muligt i styringssammenhæng. 

Der pågår aktuelt yderst relevante initiativer på standardiserings- og it-arkitekturområdet, herunder 

Fælles Sprog III (FSIII), den kommunale rammearkitektur og referencearkitekturer på 

telemedicinområdet, som alle bidrager til og styrker muligheden for en eventuel national udrulning af 

digitalt understøttet genoptræning. 

FSIII er et centralt initiativ i modningsprocessen, fordi det sætter rammerne for en tværgående 

semantisk forståelse af data og anvendt terminologi på området, fx tilstand og ydelser. Dertil kommer, 

at FSIII har planlagt gennemførelse af et målrettet initiativ for genoptræningsområdet, hvor målet er at 

definere og bestemme ensartet struktur, terminologi og udspecificering af data. Som sådan vil FSIII-

arbejdet set i sammenhæng med en øget brug af digitalt understøttet genoptræning kunne bidrage 

direkte til en modning af kommunernes dokumentationsindsats på genoptræningsområdet både på det 

tekniske og det processuelle plan. 

3 ARKITEKTUR OG STANDARDER 
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I forlængelse heraf viser en gennemgang og analyse af de mest relevante internationale standarder 

og standardorganisationer, at der ikke på internationalt plan i væsentligt omfang er konkrete, 

retningsgivende standarder med betydning for gentræningsområdet. Der er derfor generelt ikke 

oplagte og velafprøvede retningslinjer at læne sig op af i Danmark ved en eventuel yderligere modning 

af området. 

3.1.2 Model for fremadrettede modningsaktiviteter 

Der er udarbejdet forslag til en trinvis model, se   

Figur 2, for modning af de digitale træningsløsninger i relation til brug af kommunal og fællesoffentlig 

infrastruktur, som skal sikre en mere struktureret dokumentation af data og en mere ensartet 

udveksling af data. Dette vil på sigt kunne bidrage til et bedre overblik over af borgerens samlede 

tilstand og aktuelle indsatser (disse udviklingsperspektiver uddybes i nedenstående afsnit 3.2).  

Figur 2: Tidsplan for udrulning af scenarier og relaterede initiativer3 

 

Der er behov for en øget tværsektoriel koordinering af kommunale og nationale initiativer på 

standardiserings- og IT-arkitekturområdet for fx at sikre ensartethed i såvel den tekniske 

understøttelse af kommunale og regionale genoptræningsforløb som i udveksling af data på tværs af 

forvaltningsniveauer og organisatoriske skel. 

Der kan med fordel stilles krav til implementering af udvalgte dele af FSIII, fx i relation til tilstand og 

ydelser, for ikke alene omsorgssystemerne, men også dele af de digitale træningsløsninger. Det 

gælder især i relation til de specifikke retningslinjer for genoptræningsområdet planlagt udarbejdet i 

FSIII. 

Dertil kan kommunerne med fordel stille krav om en fremtidig implementering af kommunale 

forretnings- og arkitekturkrav udtalt i relation til den fælleskommunale rammearkitektur. I relation til 

brug af fællesoffentlig infrastruktur, fx herunder krav om brug af NemID for borgere, kan kommunerne 

med fordel lade det være system- og anvendelsesspecifikt afhængig af typen af data opsamlet og 

registreret i den digitale træningsløsning. 

                                                      

3 Alle tal i figuren refererer til de i de efterfølgende beskrevne scenarier for brug af kommunal og fællesoffentlig infrastruktur 
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3.2 Kommunal og fællesoffentlig infrastruktur 

Konteksten for brug af digitale træningsløsninger er illustreret i Figur 3. Figuren illustreret både hvor i 

hovedprocessen for et digitalt understøttet genoptræningsforløb den digitale træningsløsning bliver 

anvendt, men også i hvilket kommunalt systemlandskab løsningen indgår.  

Som det kan ses bliver de digitale træningsløsninger kun anvendt i en del af det samlede 

genoptræningsforløb, nemlig til understøttelse af selve træningsindsatsen. Derudover indgår de 

digitale træningsløsninger i et systemlandskab, hvor kommuner primært anvender deres 

omsorgssystem og en træningsjournal, hvor træningsjournalen enten forsat bliver anvendt i papirform, 

implementeret via et dedikeret system eller som et (under)modul i deres omsorgssystem.   

Figur 3: Hovedproces for (digital) genoptræningsforløb og anvendte system (illustrativ) 

 

Med afsæt i ovenstående forståelse af den systemmæssige kontekst for de digitale træningsløsninger 

samt i tidligere udarbejdede strategier, resultater og retningslinjer i relation til en bedre digital 

understøttelse af tværgående komplekse patientforløb samt arbejdet udført i regi af datadeling på 

socialområdet er der udarbejdet fem scenarier. 

Scenarierne beskriver en mulig udviklingsvej, der har til formål på sigt at skabe en ensartet forståelse 

af data systemerne i mellem – her specifikt omsorgssystemer, træningsjournal og de digitale 

træningsløsninger – samt en ensartet udveksling og brug af fælles infrastrukturkomponenter, både 

kommunalt of nationalt. 

Nedenstående figur viser den konceptuelle sammenhæng og tidsplan for de opstillede scenarier. 

Figur 4: Konceptuel sammenhæng og tidsplan for de fem scenarier 

 

Scenarie 0 beskriver situationen som den ser ud i dag. 

Scenarie 1-3 kan med fordel trinvis implementeres, på kritisk vis koordineret med 

implementeringsinitiativer på området (herunder opdateret tidsplan for FSIII).  

Scenarie 1

Fælles forståelse

Scenarie 2

Standardiseret udveksling

Scenarie 3

Et samlede billede

Scenarie 4

Telemedicinmodellen

Scenarie 1
Fælles 
forståelse

Scenarie 2

Standardiseret 
udveksling

Scenarie 0

Eksisterende situation
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Scenarie 4 kan (delvis) betragtes som et alternativt, men kravene omkring klassificering og 

standardisering er stadig nødvendige, hvor kravene umiddelbart blot bliver stillet til andre 

systemer/komponenter i det samlede systembillede. 

Scenarie 4 er, som nævnt, kun delvist et alternativ til de tre andre scenarier, og det er det 

udelukkende ud fra et tidsmæssig perspektiv. Der mangler en mere detaljeret analyse af scenarie 4’s 

relevans og anvendelighed for digitale træningsløsninger for at kunne afgøre den mest optimale 

kobling mellem scenarierne kan fastlægges (dette ligger uden for nærværende analyses scope). 

Hver af de fem scenarier beskrives uddybende i de følgende afsnit. 

3.2.1 Scenarie 0 - Eksisterende situation 

Det første scenarie beskriver den nuværende situation for kommunerne på genoptræningsområdet, og 

kan derfor betragtes som udgangspunkt for de efterfølgende scenarier. Det som kendetegner den 

nuværende situation er en manglende IT understøttelse i relation til struktureret dokumentation på 

genoptræningsområdet4.  

Derudover er der blevet identificeret, både udtalt af de interviewede kommuner og især leverandører, 

uklarhed vedrørende korrekt klassificering og standardiseret udveksling af data på gruppeniveau. 

Sluttelig kan det konstateres at meget få løsninger har aktive integrationer, flere dog forberedt til 

integration, men resten er udelukkende lukkede systemer. 

3.2.2 Scenarie 1: Fælles forståelse 

Dette scenario omhandler et fokus på krav til de digitale træningsløsninger vedr. hvilke data de 

opsamler og potentielt udstiller (eksport eller integration). Fokus er ydermere på selve opmærkningen 

af de opsamlede data i henhold til rette klassifikationer eller standardiseringer udtalt i regi af FSIII.   

Således at der målet med dette scenarie at sikre fælles datagrundlag og fælles dataforståelse 

systemerne imellem. Det inkluderer derudover tilsvarende krav til de anvendte omsorgssystemer 

(planer om implementering af FSIII er allerede planlagt gennemført I 2016 og 2017) og 

træningsjournaler, både for papir, dedikeret og modulløsning (del af EOJ).  

Scenariet inkluderer yderligere krav om, hvilke specifikke data som er påkrævet per borger, 

målgruppe eller generelt, og en krav omkring en tværsektoriel vejledning til korrekt klassifikation (fx i 

regi af FSIII).  

Dette skal koordineres tværsektorielt og at sikre ensartethed mellem det kommunale FSIII initiativ og 

de specialiseret genoptræningsforløb afviklet udelukket i regi af de hospitalerne, og derfor primært på 

regional niveau.  

3.2.3 Scenarie 2: Standardiseret udveksling 

Dette scenario bygger videre på kravene fra stilleet i regi af scenarie 1, qua den tidligere kommentar 

om en scenarier 1 til 3 som en samlet trinvis model.  

Scenariet inkluderer yderligere krav om anvendelse af fx den nationale infrastruktur NemID målrettet 

borgeres brug af digitale træningsløsninger samt anvendelse af Adgangsstyringssystemet i regi af de 

kommunale Støttesystemer udarbejdet i relation til den fælleskommunale rammearkitektur. 

Sidstnævnte krav er målrettet de involverede sundhedsprofessionelle I relation til, hvordan de tilgår 

data I de digitale træningsløsninger.   

Det primære fokus I dette scenarie er sikring af en standardiseret model for udveksling af data. Derfor 

skal der stilles krav til udstilling af data gennem services og annoncering af nye data via en kommunal 

                                                      

4 Der foretages generelt systematisk dokumentation i kommunerne, udfordringen ligger i mangel på en ensartet struktur på 

gruppeniveau 
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beskedfordeler. Det stillingstagen til eller direkte krav om brugen af MOX konceptet og tilhørende 

agenter5 

3.2.4 Scenarie 3: Et samlet billede 

Dette scenario bygger videre på kravene stillet i regi af scenarie 1 og 2, qua den tidligere kommentar 

om en scenarier 1 til 3 som en samlet trinvis model. Scenarie er et yderst ambitiøst mål og har derfor 

også en mere langsigtet plan tilknyttet. 

Scenariet skal derfor betragtes som et målbillede, som kan tage 5 til 10 år at nå frem til. Det skal 

ydermere betragtes som retningsgivende for, hvad det skal fokuseres på først, udtalt via scenarie 1 og 

2, for netop på sigt at kunne opnår et mere samlet billede af borgeren, på tværs af borgerens samlede 

tilstand, indsatser og på tværs af systemer.  

Scenariet inkluderer derfor en stillingstagen til krav om brugen af de i den kommunale 

rammearkitektur udtalte Tilstand og Indsats services samt brugen af yderligere referencedata ud over 

de klassifikationer som allerede er implementeret ved en implementering af FSIII, fx referencedata for 

Organisation.  

Scenariet muliggør på sigt dataudstilling til dedikerede og tværgående parts og fag applikationer, som 

giver et samlet og koordineret billede af borgeren. 

3.2.5 Scenarie 4: Telemedicinmodellen 

Det fjerde scenarie går på at anvende implementeringsmodeller fra sundheds- og telemedicinområdet, 

mere specifikt fx en implementering af referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder. Der 

foreligger dog et større analysearbejde og eventuelt enten et fortolknings- eller tilpasningsarbejdet, for 

endeligt at validere, hvorvidt modellen med fordel kan anvendes for området for digitalt understøttet 

genoptræning. 

Scenariet inkluderer derfor brugen af centrale eller lokale opsamlingspunkter for dataopsamling, som 

specificeret i referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder. Der skal derimod stilles krav 

omkring kommunal infrastruktur. 

Hvis man går efter dette scenarie vil man potentielt ”skærme” træningsløsningerne fra krav fra 

kommunal rammearkitektur, men derimod pålægge de digitale træningsløsninger krav i relation til 

standarder og referencearkitekturer på sundhedsområdet. 

3.3 Internationale standarder 

Der er foretaget en analyse af de på området kendte internationale standarder og 

standardorganisationers relevans for digitalt understøttet genoptræning i en dansk kommunal 

kontekst. Den gennemførte analyse viser, at der findes meget få internationale standarder, som har 

specifik input og krav til digitalt understøttet genoptræning. 

Det anbefales dog at følge udviklingen inden for området i de kommende år, da flere af de 

identificerede digitale træningsløsninger ligger tæt på definitioner for telemedicin og de dertilhørende 

metoder og derved potentielt kan blive omfattet af de retningslinjer og standarder, som gælder 

hjemmemonitorering, som det kendes fra flere telemedicinske projekter. 

3.3.1 Relevante internationale standarder 

I afdækningen af standard for genoptræning er seks specifikke standarder og syv 

standardorganisationer blevet undersøgt i forhold til, hvorvidt deres retningslinjer har påvirkning for 

genoptræning i borgerens eget hjem6. De undersøgte standarder og standardorganisationer er i 

analysen kategoriseret i tre niveauer efter relevans: 

                                                      

5 MOX konceptet gør, at ikke standardiserede systemer kan kommunikere med standardiserede systemer og omvendt 

6 For yderligere detaljer omkring metode for afdækning af internationalt standarder, se bilag E. 
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 Relevant (X) 

 Relevant med forbehold (x) 

 Ikke relevant (-) 

Nedenstående tabel 5 giver et samlet overblik over de vurderede standarder og 

standardorganisationer. 

Tabel 5: Overblik over standarder og standardorganisationer og deres relevans  

Undersøgte standarder Relevans 

HL7 (Health Level 7 - For clinical-data Interchange) Relevant 

ISO/IEEE 11073  Relevant 

ISO/TS 18530:2014 Relevant med forbehold 

ISO 22870 Relevant med forbehold 

EDIFACT Ikke relevant 

UPIN og NPI Ikke relevant 

GS1 Ikke relevant 

ASTM International Ikke relevant 

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) Relevant med forbehold 

HIPPA Ikke relevant 

Continua Relevant med forbehold 

European Committee for Standardization (CEN) Relevant med forbehold 

NIST (National Institute for Standards and Technology) Ikke relevant 

 

Som det fremgår af Tabel 5, er to internationale standarder blevet vurderet relevant i forhold til 

digitalunderstøttet genoptræningsløsninger for det danske marked: 

 Health Level 7 (HL7) er vurderet som værende en relevant standard, da man som en del af 

analysens udvælgelseskriterier, har valgt at se på løsninger til egentræning i hjemmet med 

feedback til sundhedsprofessionel. HL7 indeholder retningslinjer for overførsel af klinisk og 

administrativt data mellem software applikationer og systemer, og er i flere lande en forudsætning 

for certificeringsgodkendelser. 

 ISO IEEE 11073 er ligeledes blevet vurderet som værende en relevant international standard. 

Standarden definerer brugen af kommunikation mellem sundheds-it enheder og falder derved 

inden for flere arketypers basisteknologier. 

Der er endvidere fundet to standarder og to standardorganisationer, som i analysen er vurderet som 

relevante med forbehold. Årsagen til at de fire standarder er vurderet som relevante med forbehold er, 

at de på den ene side ikke indeholder specifikke input, krav og retningslinjer, der konkret retter sig 

mod digitale træningsløsninger, men på den anden side beskæftiger sig med tilgrænsende 

problemstillinger, der potentielt kan få betydning i en fremtidig situation. Eksempelvis omhandler en af 

de fire standarder Point-of-care testing (POCT), hvilket kan siges at være beslægtet med det 

telemedicinske domæne i og med, at det handler om opsamling af måledata vedrørende patienters 

fysiske tilstand. Monitorering i borgers eget hjem er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke omfattet af 

standarden. 
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3.3.2 Analyserede internationale standarder 

Nedenstående tabel giver en samlet oversigt over de undersøgte standarder og 

standardorganisationer. Tabellen indeholder en beskrivelse af standard og standardorganisationen, en 

vurdering af relevans samt en uddybende beskrivelse af analysens vurdering for de relevante 

standarders vedkommende. 

Tabel 6: Beskrivelse af standarder og standardorganisationer 

Undersøgte 

standarder 

Beskrivelse Kommentar 

Standarder 

HL7 (Health Level 7 - 

For clinical-data 

Interchange) 

HL7 er en international standard 

for overførsel af klinisk og 

administrativt data mellem 

software applikationer og 

systemer 

Relevant - HL7 standard er flere steder en 

forudsætning for certificeringskrav for brug. 

HL7 er på nuværende tidspunkt ikke et 

direkte krav til digital 

genoptræningsløsninger, men vurderes 

relevant da den på sigt og til dels er 

relevant i relation til feedback 

korrespondancer mellem patient og 

sundhedsprofessionel. 

ISO/IEEE 11073  ISO er en uafhængig, ikke-statslig 

international organisation med et 

medlemskab af 162 nationale 

standardiseringsorganer. Gennem 

sine medlemmer udvikler 

organisationen markeds- 

relevante internationale 

standarder 

Relevant - ISO/IEEE 11073 definerer 

brugen af INR (International Normalized 

Ratio) for kommunikation mellem 

sundhedsit enheder såsom mobiltelefoner, 

PCer og applikationer som har til formål at 

styrke plug-and-play interoperabilitet.  

ISO/TS 18530:2014 ISO er en uafhængig, ikke-statslig 

international organisation med et 

medlemskab af 162 nationale 

standardiseringsorganer. Gennem 

sine medlemmer udvikler 

organisationen markeds- 

relevante internationale 

standarder 

Relevant med forbehold - ISO/TS 18530 

indeholder standarder for identifikation og 

mærkning 'Subject-of-Care' (SoC) samt 

individuelle leverandører for genstande til 

måling og datafangst. Beskriver 

retningslinjer for Automatic Identification 

and Data Capture (AIDC) i forbindelse med 

levering af sundhedsydelser. 

ISO 22870 ISO er en uafhængig, ikke-statslig 

international organisation med et 

medlemskab af 162 nationale 

standardiseringsorganer. Gennem 

sine medlemmer udvikler 

organisationen markeds- 

relevante internationale 

standarder 

Relevant med forbehold - ISO 22870 

anvendes for Point-of-care testing (POCT) 

som udføres inden for hospitaler, klinikker 

og af sundhedsorganisationer som sørger 

for ambulant behandling. Standarden 

anvendes til transkutane målinger, analyse 

af udåndingsluft og monitorering af andre 

fysiske parametre. På nuværende 

tidspunkt er egentest i patients hjem 

ekskluderet fra standarden. 
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EDIFACT EDIFACT standard sikrer et sæt 

af syntaks regler til strukturering af 

data, en standardiseret 

udvekslingsprotokol, standard 

beskeder der tillader flere lande 

og forskellige industrier at 

udveksle data 

Ikke relevant 

UPIN og NPI National Provider Identifier eller 

NPI var et unikt 10-cifret 

identifikationsnummer udstedt til 

sundhedspersonale i USA, som i 

dag er større grad er erstattet af 

UPIN (unique provider 

identification number). UPIN 

forpligtet identifikationsnummer for 

som bruges for medicare-tjenester 

af betalere, herunder 

sygeforsikringsinstitutioner. 

Ikke relevant 

Standardorganisationer 

GS1 GS1 er en organisation som laver 

standarder for at øge 

patientsikkerheden, sikkerhed for 

levering af sundhedsydelser, 

effektivitet, sporbarhed og præcis 

synkronisering af data i 

sundhedsvæsenet. 

Ikke relevant 

ASTM International ASTM er en af de største frivillige 

standardorganisationer i verden. 

Organisationen sørger for 

udvikling og offentliggørelse af 

internationale standarder for bl.a. 

produkter, systemer og services. 

Ikke relevant 

IHE (Integrating the 

Healthcare Enterprise) 

IHE forbedrer sundhedspleje ved 

at fremme koordinering, etablering 

og integration mellem systemer 

gennem standards arbejdsgange. 

IHE leverer integrations-profiler 

der definerer arbejdsgange og 

information som har til formål, at 

understøtte interoperabilitet 

gennem end-to-end 

arbejdsgange. 

Integrationsprofilerne bygger på 

de velbeskrevne standarder HL7 

og DICOM.  

Relevant med forbehold - 

Integrationsprofil 10, Cross-Enterprise 

Document Sharing, beskriver samarbejdet 

omkring patienten gennem delings af 

klinisk dokumentation for hver aktivitet 

løbende gennem et behandlingsforløb. IHE 

nævner kort genoptræning, men det 

vurderes på sigt, at kunne have en 

indvirkning på dokumentationsprocessen 

omkring behandlingsforløb efter 

udskrivelse. 
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HIPPA HIPAA er en række bestemmelser 

som sikrer etablering af nationale 

standarder for elektroniske 

sundhedspleje, transaktioner og 

nationale identifikatorer for 

udbyderne, sygesikring, og 

arbejdsgivere 

Ikke relevant 

Continua Continua er en international non-

profit organisation, som udvikler 

branche standarder for end-to-end 

og plug-and-play-tilslutning til bl.a. 

personlig sundhedsenheder, 

udstyr og services. 

Relevant med forbehold - Continua 

Health Alliance tilbyder et sæt af 

retningslinjer for end-to-end og plug-and-

play tilslutning af enheder og tjenester til 

personlig monitorering og styring af 

sundhed.  Direkte standarder for 

genoptræning er ikke på nuværende 

tidspunkt tilstede, men det vurderes at 

dette kan blive relevant i lyset af den 

nuværende udvikling på velfærdsteknologi 

området 

European Committee 

for Standardization 

(CEN)  -Technical 

Committee 

European Committee for 

Standardization's Technical 

Committee 251 har til formål at 

udvikle standards for 

sundhedsinformatik. Et primært 

mål har været at udvikle 

standarder omkring 

kommunikation omkring 

uafhængige medicinske 

informationssystemer således at 

kliniske og ledelsesmæssige data 

produceret af et system kan 

overføre til et andet system 

Relevant med forbehold - CEN 

indeholder blandt andet de anerkendte ISO 

standarder som eks. den tidligere 

beskrevne ISO 11073 omkring 

kommunikation mellem systemer ved 

POCT. Det vurderes dermed som værende 

en relevant organisation, dog med 

forbehold da den ikke direkte udtaler sig 

om genoptræning. 

NIST (National Institute 

for Standards and 

Technology) 

NIST har som mission at udvikle 

og fremme måling, standarder, og 

teknologi til at forbedre 

produktivitet og kvalitet. I 

sundhedssektoren leverer NIST 

måleværktøjer, forsknings- og 

udviklingsstøtte samt retningslinjer 

for kvalitet for at begrænse 

omkostningerne uden at 

begrænse kvalitet. 

Ikke relevant 
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Der er i de følgende afsnit blevet anvendt følgende tabelskabelon for den generelle beskrivelser af de 

enkelte løsninger. Hver af de identificerede internationale løsninger er følgelig blevet beskrevet ud fra 

denne. 

 

Forklaring af løsningsbeskrivelse 

Beskrivelse Kort beskrivelse af selve løsningen og dennes leverandør 

Platform Hvilken teknologier er understøttet og i anvendelse for løsningen 

Krav til løsning Krav til løsningen som ikke er inkluderet i ”standardpakken” (fx krav til udstyr, internet, etc.) 

Arkitektur Løsning arkitektur komponent (fx server- og klienttype, integrationer, etc.) 

Arketype Løsningens arketype som defineret i den overordnede analyse  

 

Herunder er hver af de identificerede nationale anvendte løsninger beskrevet i yderligere detalje. Se 

hovedafsnittet for tværgående observationer og konklusioner samt deres relevans for det danske 

marked. 

 

Mitii 

Beskrivelse Et onlinebaseret træningskoncept til borgere med motoriske og kognitive udfordringer. 

Mitii tilbyder et tilpasset træningsprogram, som gennem en Microsoft Kinect sensor registrerer 

borgerens træningsbevægelser. Træningsøvelserne bliver præsenteret på en TV skræm med 

opgaver der skal løses. Borgeren benytter en bevægelsessensor til at udføre opgaver.  

Sundhedsprofessionel har mulighed for at tilpasse træningsprogrammet individuelt til borgeren og 

løbende justere i takt med borgerens udvikling. 

Systemet har mulighed for at have flere borgere i gang på samme tid. 

Platform Kinect og PC 

Krav til 

løsning 
Inkluderet i løsningen: 

HDMI kabel, Kinect + ledninger, PC + ledninger, USB stick, Keyboard, Stativ + stativfod 

Krav til borger for at modtage løsning: 

Stor skærm/TV med HDMI-indgang, Internetforbindelse (min. 2 Mbit/s upload, 1 Mbit/s download) 

Arkitektur Mitii kører p.t. som en dedikeret klient på Windows. Samme klient for alle brugere. Scopet styres af 

med hvilken rolle brugeren er logget ind. Servicen kører på MS Azure med en SQL database 

bagved. 

Arketype 2 

 

 

 

 

 

 NATIONAL ANVENDTE LØSNINGER 



 

23 

 

Exorlive 

Beskrivelse Exorlive er en online træningsdatabase som giver borger og sundhedsprofessionel mulighed for, at 

sammensætte et træningsprogram blandt 5113 øvelser. Hver træningsøvelse har en tilhørende 

træningsvideo, som sørger for korrekt udførelse af træningsøvelser. 

Løsningen er webbaseret og understøtter de fleste browsere, men tillader også direkte integration 

til journalsystemer, hvor sundhedsprofessionel har mulighed for at se træningshistorik på 

tilknyttede borgere. 

Exorlive findes også som træningsapplikation, der giver borgere mulighed for åbne 

træningsprogrammet på mobiltelefon eller tablet. 

Sundhedsprofessionel har mulighed for at sende nye opdaterede træningsprogram via e-mail 

sammen med korte personlige beskeder. 

Platform Internet portal + Smartphone applikation kompatible med Android og Apple 

Krav til 

løsning 
Inkluderet i løsningen: 

Adgang til portalløsningen med system generet login for sundhedsprofessionel og borger 

Krav til borger for at modtage løsning: 

PC, internetforbindelse, Mobiltelefon / Tablet hvis mobil applikation ønskes i brug. 

Arkitektur Løsningen er aktuelt implementeret som en webbaseret portalløsningen, der tilgås via en 

traditionel browser på enten en PC, Laptop eller mobiltelefon/tablet (er optimeret til mobile 

enheder) 

Arketype 4 

 

Interwalk 

Beskrivelse Interwalk er en mobilapplikation henvendt til Diabetes type-2 patienter, der indeholder et 

motionsprogram som består af intervalgang. Borgerens træningstempo indstilles gennem personlig 

tilpasning fra sundhedsprofessionel. 

Træningshistorik giver borgeren mulighed for, at følge med i egentræning og lagring af data direkte 

på borgerens mobiltelefon. 

Platform Smartphone applikation kompatible med Android og Apple 

Krav til 

løsning 
Inkluderet i løsningen: 

En app som hentes og installeres på ens mobil telefon (iOS) 

Krav til borger for at modtage løsning: 

Mobiltelefon med tilhørende mobildata 

Arkitektur Løsningen er baseret på en iOS app, som installeres på borgerens mobil telefon, og som udnytter 

sensordata fra telefonen. Dertil kommer en backend server, som opsamler og lagrer data fra 

telefonen. 

Arketype 4 

 

DigiRehab 

Beskrivelse DigiRehab er et personlig tilpasset træningsprogram som igennem en internetbaseret portal, gerne 

via en tablet, giver borger og SOSU assistent mulighed for, at følge med i programmet kommende 

træningsøvelser.  

Løsningen er henvendt til ældre borgere og er en webbaseret løsningen, som tillader egentræning 

gennem nemt overblik over træningsøvelser og løbende registrering af udført øvelser. 

Løsninger sørger for at ældre i eget hjem bliver mere selvhjulpne 

Platform Internet portal 

Krav til 

løsning 
Inkluderet i løsningen: 

Adgang til portalløsning med systemgeneret login 
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Krav til borger for at modtage løsning: 

PC eller Tablet  

Arkitektur Løsningen består en webbaseret portalløsning. Websitet er bygget på asp.net Web Forms, som er 

brugernes eneste nuværende tilgang til systemet. Således findes der på nuværende tidspunkt ikke 

tilhørende apps til systemet, men brugerfladen er tablet optimeret. Login er primært tilegnet 

sundhedsprofessionelle og deres håndtering af oprettede borgere. Dog kan en enkeltstående 

borgere, logge ind og se sit seneste genererede træningsprogram. Databasen er baseret på 

Microsoft SQL server 2014. Sitet anvender SSL certifikat, der tvinger alt trafik over på en krypteret 

(HTTPS) forbindelse. Siden administreres via et custom CMS system, der hedder Sitebox.net 

Arketype 4 

 

HomeRehab 

Beskrivelse HomeRehab er en mobilapplikation som sørger for at borgere bliver mere selvhjulpne. 

Applikationen indeholder en daglig aktivitetsliste, som kan bestå af kredsløbstræning, 

styrketræning eller hverdagsaktiviteter, som blandt andet kan være gåtur, cykelture, havearbejde, 

armstrækninger eller støvsugning.  

Applikationen har forskellig funktionalitet, som helbredstest i form af spørgeskemaer, 

beskedmodul, videokonsultation og videobibliotek, som giver borgeren mulighed for at lære om 

egen sygdom.  

Det er muligt at integrere HomeRehab med kommunens journal- og omsorgssystem. 

Sundhedsprofessionel har derved mulighed for gennem omsorgssystemet eller webportalen at 

tilgå borgerens egen selvrapporterede tilstand og træningshistorik. 

Platform Internet portal + Smartphone applikation kompatible med Android og Apple 

Krav til 

løsning 
Inkluderet i løsningen: 

En app til mobiltelefon 

Krav til borger for at modtage løsning: 

Mobiltelefon med tilhørende mobildata 

Arkitektur Løsningen består af en app og en backend server og database samt adgang til denne via en 

webportal. HomeRehab opfylder alle krav i Persondataloven og Sikkerhedsbekendtgørelsen. Såvel 

borgere som sundhedspersonale har et individuelt brugernavn og kodeord. Al transmission af data 

mellem den centrale server og de mobile enheder samt browsere er krypteret i henhold til 

Sikkerhedsbekendtgørelsens § 14. Kommunikationen foregår via HTTPS-protokollen, og der 

anvendes SSL v3.0. Klienten (mobil enhed eller browser) anvender en offentlig stærk nøgle til 

kryptering af en tilfældigt udvalgt symmetrisk nøgle. Der anvendes en løsning (mobile device 

management) til håndtering af administrerede mobile enheder. 

Arketype 4 

 

Icura 

Beskrivelse 
ICURA trainer er en interaktiv, fjernmonitoreret træningsplatform, der nemt indpasses i 

dagligdagen.  

ICURA trainer består af bevægelsessensorer, som kan registrere og analysere kvantitet og kvalitet 

i træningen og en mobilapplikation, som vejleder patienten og giver visuel respons.  

ICURA trainer kan bruges af patienter, som står overfor at skulle i gang med behandlingsforløb 

hvor der er fokus på kvalitet i hjemmetræningen. Det kan f.eks. være genoptræning af specifikke 

kropsdele eller vedligeholdende træning med særlige øvelser.  

Platform Mobiltelefon 

Krav til 

løsning 
Inkluderet i løsningen: 

Mobiltelefon, internet og 5 mobile sensorer 
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Krav til borger for at modtage løsning: 

Plads til at gennemføre øvelser 

Arkitektur Løsningen består af en app til en Android mobiltelefon o gen backend server og database med 

tilhørende webportal. 

Arketype 3 

  



 

26 

 

Der er i de følgende afsnit blevet anvendt følgende tabelskabelon for den generelle beskrivelser af de 

enkelte løsninger. Hver af de identificerede internationale løsninger er følgelig blevet beskrevet ud fra 

denne. 

Forklaring af løsningsbeskrivelse 

Beskrivelse Kort beskrivelse af selve løsningen og dennes leverandør 

Målgruppe Angiver den/de målgrupper som den internationale leverandør nævner  

Platform Type af platform (fx mobil app, web-baseret, sensor type, etc.) 

Arkitektur Løsning arkitektur komponent (fx server- og klienttype, integrationer, etc.) 

Arketype Løsningens arketype som defineret i den overordnede analyse  

 

Herunder er hver af de identificerede internationale løsninger beskrevet i yderligere detalje. Se 

hovedafsnittet for tværgående observationer og konklusioner samt deres relevans for det danske 

marked. 

Jintronix: Kinect rehabilitation software 

Beskrivelse Jintronix er en virtuel rehabiliteringsplatform, der kombinerer rehabiliteringsøvelser med virtuel spil. 

Gennem en Microsoft Kinect bevægelsessensor har sundhedspersonale mulighed for, at følge og 

indsamle direkte træningsresultater (fart, præcision og type af bevægelser) som løbende bliver 

lagret på sikrede servere, hvor data her er tilgængelig for sundhedspersonel. 

Løsningen består af to moduler: 

Jintronix Portal – Sundhedsprofessionel modul 

Jintronix Wave – Patient modul 

En forudsætning for system setup er sundhedspersonel overvågning af borger samt ordinering af 

træningsaktiviteter baseret på borgerens behov. 

Målgruppe Neurologisk og ortopædisk rehabilitering 

Platform PC via Internet portal + Smartphone applikation kompatible med Android og Apple + Kinect 

bevægelsessensor 

Arkitektur Information ikke tilgængelig 

Arketype 2 

 

Virtualrehab: Virtual Rehabilitation System 

Beskrivelse VirtualRehab er en løsning som kan benyttes i klinikker, hospitaler og i borgers eget hjem. 

Løsningen kombinerer rehabiliteringsøvelser med virtuel spil, ved brug af en Microsoft Kinect 

bevægelsessensor. 

Sundhedsprofessionel har mulighed for at tilgå administrationsmodul, som tillader tilpasning af 

træningsprogram og gør det derved muligt at spore og overvåge hver borgerens fremskridt i den 

foreskrevne terapi. 

Tilbyder alternative behandlingsudstyr, så som Leap motion sensor til eksempelvis rehabilitering af 

finmotorik. 

Målgruppe Neurologisk og ortopædisk rehabilitering  

 INTERNATIONALE LØSNINGER 
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Platform PC via Internet portal + Kinect bevægelsessensor 

Arkitektur Tilbydes både som Client Server og Cloud løsning. 

Arketype 2 

 

Reflexion Health: Prescriptive Software  

Beskrivelse Reflexion Health er en løsning som hjælper med, at guide borger gennem deres foreskrevne fysisk 

genoptræning i eget hjem og giver klinikere værktøjer til at fjernovervåge borgerens fremskridt. 

Løsningen bygger på en Virtual Exercise Rehabilitation Assistant kaldet Vera, som supporterer og 

støtter borgeren gennem real time feedback og uddannelse af træningsøvelser, monitoreret 

gennem en Microsoft Kinect bevægelsessensor. 

Vera sørger for at sundhedsprofessionel er informeret om hvor langt borgere er i deres ordineret 

rehabiliteringsprogram og hvor godt de udfører hver øvelse. 

Målgruppe Neurologisk og ortopædisk rehabilitering 

Platform PC + Kinect bevægelsessensor 

Arkitektur Interaktivt software som benytter motion-tracking- teknologi 

Arketype 2 

 

NeuroAtHome: Virtual Rehabilitation Platform  

Beskrivelse NeuroAtHome er en rehabiliteringsløsning som består af mere end 60 øvelser, hvor videospil 

danner fundament for øvelserne gennem en Microsoft bevægelsessensor. Hver øvelse kan 

tilpasses til den enkelte borgers behov. 

NeuroAtHome registrerer borgerens træningsaktivitet i eget hjem og sender data til en server. 

Sundhedsprofessionel har adgang til alle resultater gennem direkte serveradgang og har dermed 

mulighed for, at overvåge og styre de enkelte borgers personlige behandlingsplan. 

NeuroAtHome rehabiliterer og stimulerer fysiske og kognitive funktioner 

Målgruppe Neurologisk og ortopædisk rehabilitering 

Platform PC + Kinect bevægelsessensor 

Arkitektur Information ikke tilgængelig 

Arketype 2 

 

BioEx Exercise Pro Live: Personalized Video and Printed Exercise Programs  

Beskrivelse BioEx Exercise Pro Live er en video baseret løsning, som tilbyder sundhedsprofessionel at 

sammensætte rehabiliteringsprogrammer til borgerens behov. Et træningsprogram består af et sæt 

af træningsøvelser, instruktioner, og en relateret video som viser øvelsens udførelse.  

Et link bliver sendt til borgeren, som har mulighed for at tilgå sit video-træningsprogram og har 

mulighed for at printe de enkelte øvelser ud. 

Sundhedsprofessionel kan løbende ordinere nye træningsøvelser og tilrette eksisterende program. 

Borgeren har mulighed for at sende feedback og spørgsmål til sundhedsprofessionel 

Målgruppe Ortopædisk rehabilitering 

Platform Internet baseret løsning. PC via Internet portal + Smartphone applikation kompatible med Android 

og Apple  

Arkitektur Cloud server 

Arketype 4 
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Guttmann, Neuro Personal Trainer   

Beskrivelse Neuro Personal Trainer er en portal løsning, som tillader borgere rehabilitering med speciale i 

kognitive træning. Løsningen er en platform som sørger for et skræddersyet rehabiliteringsforløb 

tilpasset ud fra en neuropsykologisk vurdering.  

Neuro Personal Trainer tilbyder kognitive funktions stimulation, spil og øvelser under kontrol, en 

klinisk guidet metode, automatisk tilpasning af vanskelighed baseret på resultater, kunstig 

intelligens algoritmer til at optimere personalisering af træningsøvelser, patenteret 

beslutningsstøttesystem til fagfolk baseret på kliniske resultater 

Målgruppe Neurologisk, (kognitive) og ortopædisk rehabilitering 

Platform Internet baseret løsning. PC via Internet portal 

Arkitektur Information ikke tilgængelig 

Arketype 4 

 

FORCE Therapeutics; Post-acute recovery platform   

Beskrivelse Sundhedsprofessionelle kan gennem FORCE platform ordinere video-baserede 

genoptræningsplaner, som sikrer at borgere har de korrekte oplysninger omkring deres 

træningsprogram løbende igennem rehabiliteringsperioden. Med platformen er der mulighed for at 

samle data over rehabiliteringsperioden og tilbyde real-time information og advarsler, omkring de 

borgere som har brug for særlig opmærksomhed og støtte. 

Platformen giver borgere og sundhedsprofessionel mulighed for løbende kommunikation alt efter 

behov. 

Målgruppe Neurologisk, (kognitive) og ortopædisk rehabilitering 

Platform Internet baseret løsning. PC via Internet portal + Smartphone applikation kompatible med Android 

og Apple 

Arkitektur Information ikke tilgængelig 

Arketype 4 
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Følgende liste giver et samlet overblik over de for analysen udvalgte kliniske studier. Studierne er 

blevet gennemgået ud fra et teknisk perspektiv, dvs. med det primære formål at identificere eventuelt 

anvendte specifikke teknologier og tilhørende leverandører. 

Listen er derfor en bruttoliste over alle de identificeret artikler samt deres anvendte teknologier, hvor 

flere af de anvendte teknologier ikke er behandlet yderligere i denne rapport. Den yderligere 

manglende behandling skyldes, at løsningerne ikke lever op til udvælgelseskriterierne for 

indeværende analyses udvalgte teknologiarketyper og tilhørende udvælgelseskriterier, se afsnit 2.1. 

Se venligst markedsanalysen for yderligere detaljer vedrørende alle identificerede relevante og 

relaterede teknologier samt leverandører, som er inkluderet i analysen. 

Tabel 7: Oversigt over kliniske studier og deres anvendte teknologier7 

Artikel Kilde Teknol

ogi 

type 

Teknolo

gi navn 

Leveran

dør 

Oprind

elsesla

nd 

Beskrivelse 

Agostini, Michela et al. 

2015. 

“Telerehabilitation and 

Recovery of Motor 

Function: A Systematic 

Review and Meta-

Analysis” Journal of 

telemedicine and 

telecare: 

1357633X15572201. 

Klinisk 

studie 

Diverse

Internet 

kommu

nikation

sløsnin

ger 

n/a n/a Italien Studiet undersøger teknologisk 

udstyr som tillader 

sundhedsprofessionel at 

interagere med patient samt 

fjernovervågning 

Petrella, Robert J., 

Melanie I. Stuckey, 

Sheree Shapiro, and 

Dawn P. Gill. 2014. 

“Mobile Health, 

Exercise and Metabolic 

Risk: A Randomized 

Controlled Trial.” BMC 

public health 14: 1082. 

Klinisk 

studie 

App + 

portal 

Healthan

ywhere 

(Biosign 

Technolo

gies Inc. 

Canada Studiet undersøger at vise 

mobileapplikationers effekt på 

forbedringer i systolisk blodtryk 

samt andre cardiometaboliske 

risikofaktorer. Healthanywhere 

health monitoring applikation 

kommunikerer med en bred vifte 

af trådløse medicinsk udstyr, og 

muliggør at sende og modtage 

oplysninger direkte til og fra 

Healthanywhere™ Web-

portalen.  

Saywell, Nicola, and 

Denise Taylor. 2015. 

“Focus Group Insights 

Assist Trial Design for 

Stroke 

Telerehabilitation: A 

Qualitative Study.” 

Klinisk 

studie 

Telefon

isk 

kontakt 

+ SMS 

n/a n/a n/a Studiet søger at undersøge 

patienter som tidligere har været 

udsat for slagtilfældes erfaringer 

og tilgang til udvikling af et 

telerehababiliteringsprogram. 

Studiet indeholder rehabilitering 

med løbende kommunikation 

                                                      

7 Oversigten indeholder teknologityper, som ligger uden for de fem definerede teknologiarketyper anvendt i indeværende 

analyse, se afsnit 2.1, fx løsninger som udelukkende anvender telefonisk kontakt og sms, traditionel internet kommunikation 

som e-mail eller beskedservices eller computerspil. 
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Physiotherapy Theory 

and Practice, 2015, 

Vol.31 (3), p.160-165 

31(3): 160–65. 

gennem telefonisk kontakt eller 

via korte sms beskeder. 

Chumbler, Neale R. et 

al. 2015. “A 

Randomized Controlled 

Trial on Stroke 

Telerehabilitation: The 

Effects on Falls Self-

Efficacy and 

Satisfaction with Care.” 

Journal of telemedicine 

and telecare: 

1357633X15571995. 

Klinisk 

studie 

Telefon

isk 

kontakt 

+ 

besked

er 

n/a n/a n/a Studiet undersøger effekten af 

telerehabilitering gennem 

telefonisk kontakt og beskeder til 

hjemmet som løbende leverede 

træningsinstruktioner 

Eysenbach, Gunther et 

al. 2014. “A Mobile 

Health Intervention for 

Self-Management and 

Lifestyle Change for 

Persons With Type 2 

Diabetes, Part 2: One-

Year Results From the 

Norwegian 

Randomized Controlled 

Trial RENEWING 

HEALTH.” JMIR 

mHealth and uHealth 

2(4). 

Klinisk 

studie 

App + 

portal + 

telefoni

sk 

kontakt 

Few 

Touch 

Applicati

on 

n/a Norge Studiet undersøger 

mobilapplikationers evne til 

styrkelse af empowerment og 

egenhjælp. Monitorering 

gennem løbende telefonisk og 

rådgivende kontakt mellem 

patient og sundhedsprofessionel 

Antypas, Konstantinos. 

2014. “E-Rehabilitation: 

Design and 

Effectiveness of a 

Tailored Internet- and 

Mobile-Based 

Intervention to Support 

Maintenance of 

Physical Activity after 

Cardiac Rehabilitation.” 

Klinisk 

studie 

Internet 

kommu

nikation 

+ 

telefoni

sk 

kontakt 

n/a n/a Norge Studie som har til formål at 

undersøge om intervention for 

digital genoptræning støtter 

patienter i, at bibeholde sig 

fysisk aktiv efter afsluttet 

rehabiliteringsforløb. Ugentlig 

internet kommunikation med 

sundhedsprofessionel samt 

telefon kontakt med 

sundhedsprofessionel 

Tabak, Monique et al. 

2014. “A 

Telerehabilitation 

Intervention for Patients 

with Chronic 

Obstructive Pulmonary 

Disease: A 

Randomized Controlled 

Pilot Trial.” Clinical 

Rehabilitation 28(6): 

582–91. 

Klinisk 

studie 

App + 

portal + 

sensor 

n/a n/a n/a Studiet søger at undersøge 

effekten af telerehabilitering og 

patienters evne til, at overholde 

træning. En applikation som 

understøtter telerehabilitering 

bestående af en aktivitet coach 

(3D-accelerometer med 

smartphone) til ambulant 

aktivitet registrering og real-time 

feedback, suppleret med en 

webportal indeholdende et 

symptom dagbog til 

selvbehandling 
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Solana, Javier et al. 

2015. “Improving Brain 

Injury Cognitive 

Rehabilitation by 

Personalized 

Telerehabilitation 

Services: Guttmann 

Neuropersonal 

Trainer.” Biomedical 

and Health Informatics, 

IEEE Journal of 19(1): 

124–31. 

Klinisk 

studie 

App + 

portal 

Guttman

n 

Neuroper

sonal 

Trainer 

(GNPT) 

BrainHea

lthSolutio

ns  

Spanie

n 

Studiet undersøger effekten af 

GNPT, som er en portal løsning, 

som tillader borgere 

rehabilitering med speciale i 

kognitive træning. Løsningen er 

en platform som sørger for et 

skræddersyet 

rehabiliteringsforløb tilpasset ud 

fra en neuropsykologisk 

vurdering. 

Anton, David et al. 

“Validation of a Kinect-

Based 

Telerehabilitation 

System with Total Hip 

Replacement Patients.” 

http://www.researchgat

e.net/profile/David_Ant

on/publication/2759677

09_Validation_of_a_Kin

ect-

based_telerehabilitation

_system_with_total_hip

_replacement_patients/

links/555225b308aeaaf

f3befe4bc.pdf (January 

29, 2016). 

Klinisk 

studie 

Fast 

sensor

baseret 

Kinect 

Rehabilit

ation 

System 

(KiReS) 

n/a Spanie

n og 

Australi

en 

Studiet søger at undersøge 

gennemførligheden og 

brugerens accept af at bruge et 

telerehabilitation systemet, 

Kinect Rehabilitation System 

(KiReS). KiReS er en teknologi 

udviklet gennem studie. 

Piotrowicz, Ewa et al. 

2015. “Quality of Life in 

Heart Failure Patients 

Undergoing Home-

Based 

Telerehabilitation 

versus Outpatient 

Rehabilitation – a 

Randomized Controlled 

Study.” European 

Journal of 

Cardiovascular Nursing 

14(3): 256–63. 

Klinisk 

studie 

Telemo

nitoreri

ng 

n/a n/a Polen Studiet undersøger Quality of 

Life for patienter med hjertefejl 

efter endt 

telerehabiliteringsforløb og 

traditionel genoptræningsforløb 

Crotty, Maria et al. 

2014. 

“Telerehabilitation for 

Older People Using off-

the-Shelf Applications: 

Acceptability and 

Feasibility.” Journal of 

Telemedicine and 

Telecare 20(7): 370–

76. 

Klinisk 

studie 

Videob

aseret 

+ app 

n/a n/a Australi

en 

Studiet undersøger at vise 

potentialet af telerehabilitering 

og hvorvidt dette kan lykkedes 

ved brug af 'off-the-shelf' 

løsninger. 

Marquis, Nicole, Pierre 

Larivée, Marie-France 

Dubois, and Michel 

Tousignant. 2015. “Are 

Improvements 

Maintained After In-

Home Pulmonary 

Telerehabilitation for 

Klinisk 

studie 

Videob

aseret 

+ app + 

portal 

  Canada Studiet undersøger hvorvidt 

forbedringer kan blive bibevaret 

over 24 uger efter afsluttet 

telerehabiliteringsforløb. 
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Patients with Chronic 

Obstructive Pulmonary 

Disease?” International 

Journal of 

Telerehabilitation 6(2): 

21–30. 

Paneroni, Mara et al. 

2015. “Is 

Telerehabilitation a 

Safe and Viable Option 

forPatients with COPD? 

A Feasibility Study” 

COPD: Journal of 

Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease, 

2015, Vol.12 (2), p.217-

225 12(2): 217–25. 

Klinisk 

studie 

Videob

aseret 

+ mobil 

sensor

baseret 

  Italien Studiet undersøger 

gennemførlighed, overholdelse 

og tilfredshed med et 

telerehabiliteringsprogram 

Linder, Susan et al. 

2015. “Improving 

Quality of Life and 

Depression After 

Stroke Through 

Telerehabilitation.” The 

American Journal of 

Occupational Therapy 

69(2): 1–1A. 

Klinisk 

studie 

Videob

aseret+ 

mekani

sk 

træning

sredska

b 

   Studiet undersøger effekten af 

robotassisteret rehabilitering I 

eget hjem sammenlignet med 

telerehabiliteringsprogram og 

traditionel genoptrænings forløb. 

Chen “A Controlled 

Pilot Trial of Two 

Commercial Video 

Games for 

Rehabilitation of Arm 

Function after Stroke.” 

29(7): 674–82. 

Klinisk 

studie 

Videos

pil 

the 

XaviX®P

ort group 

SSD 

COMPA

NY 

LIMITED 

Taiwan Studiet er designet med to 

formål 1) at undersøge accept 

og potentielle effekt af to 

kommercielle videospil til at 

forbedre funktion efter 

slagtilfælde 2) at sammenligne 

acceptabilitet og potentielle 

effekt af to 

behandlingsmodaliteter 

Brown, - Preliminary 

Investigation of an 

Electromyography-

Controlled Video Game 

as a Home Program for 

Persons in the Chronic 

Phase of Stroke 

Recovery.” Archives of 

physical medicine and 

rehabilitation 95(8): 

1461–69. 

Klinisk 

studie 

Surface 

electro

myogra

phy 

(sEMG)  

NeuroGa

me 

Therapy 

(NGT) 

n/a USA Indledende studie søger at 

undersøge de indledende 

effekter af sEMG leveret via 

interaktion med videospil til 

forbedring af motorisk kontrol for 

patienter efter slagtilfælde 

Moreno - “A Decade of 

Progress Using Virtual 

Reality for Poststroke 

Lower Extremity 

Rehabilitation: 

Systematic Review of 

the Intervention 

Methods.” BioMed 

research international 

2015: 342529. 

Klinisk 

studie 

Videos

pil 

IREX VR 

system 

GestureT

ek 

Spain Klinisk review studie af 11 

kliniske studier søger at 

undersøge effekten af virtual 

reality og Interactive 

videogames til rehabilitering af 

patienter med slagstilfælde. 

IREX VR System tillader 

rehabilitering gennem videospil  
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Mazzoleni - Interactive 

Videogame as 

Rehabilitation Tool of 

Patients with Chronic 

Respiratory Diseases: 

Preliminary Results of a 

Feasibility Study.” 

Respiratory Medicine 

108(10): 1516. 

Klinisk 

studie 

Sensor Wii 

Balance 

Board 

Nintendo Italien Klinisk studie som søger at 

undersøge effekten af interaktiv 

videospil som en 

rehabiliteringstilgang 

sammenlignet med normal 

rehabilitering for patienter med 

KOL 

Pietrzak - Using Virtual 

Reality and 

Videogames for 

Traumatic Brain Injury 

Rehabilitation: A 

Structured Literature 

Review.” GAMES FOR 

HEALTH: Research, 

Development, and 

Clinical Applications 

3(4): 202–14. 

Klinisk 

studie 

Sensor Compute

r 

Assisted 

Rehabilit

ation 

Environm

ent 

(CAREN) 

Motek 

Medical 

 Review studie søger at 

undersøge effekten af Virtual 

rehabilitation ved genoptræning 

for motoriske funktioner 

Rodrigues - Effects of 

Video Game Training 

on the Musculoskeletal 

Function of Older 

Adults: A Systematic 

Review and Meta-

analysis. (Report).” 

30(4): 238. 

Klinisk 

studie 

Sensor Wii Fit 

Program 

Nintendo Bra-

silien 

Klinisk litteratur studie som 

undersøger effekten af Video 

Game Exercise Training (VGET)  

Staiano, - Therapeutic 

Uses of Active 

Videogames: A 

Systematic Review.” 

Games for Health 

Journal 3(6): 351–65. 

Klinisk 

studie 

Videos

pil 

Wii Fit 

Program 

Nintendo USA Litteratur review af 64 

publikationer omkring Active 

videogames effekt ift. 

terapeutisk behandling gennem 

rehabilitering vha. eksempelvis 

Nintendos Wii Fit program. 

Swanson, Latasha R., 

and David M. 

Whittinghill. 2015. 

“Intrinsic or Extrinsic? 

Using Videogames to 

Motivate Stroke 

Survivors: A Systematic 

Review.” Games for 

health journal 4(3): 

253–58. 

Klinisk 

studie 

Videos

pil 

IREX VR 

system 

GestureT

ek 

USA Review studie som undersøger 

effekten af øget motivation og 

sundheds tilstand ved brug af 

telerehabilitering gennem 

videospil. 
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