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Denne delafrapportering i analysen af digitalt understøttet genoptræning arbejder 
med at besvare følgende hovedspørgsmål i analysen:

”Ad. 2. Hvordan kan genoptræningsforløbene gentænkes ”

Formål med afrapporteringen

Mere specifikt beskriver delrapporteringen:

Serviceproces:
1. Hvorledes ser de eksisterende serviceprocesser 
ud i dag med traditionel genoptræning for de 
forskellige målgrupper (as-is)?

2. Hvorledes kan de fremadrettede 
serviceprocesser se ud i fremtiden ved udnyttelse 
af digitalt understøttet genoptræning (to-be)?

Organisering:
3. Hvorledes kan kommunerne organisere sig, så 
den digitale genoptræning kan leveres smart og 
effektivt?

Figur: model fra PA’s konsulenttilbud omkring Spor A. 
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Metode og kilder
- målgrupper og servicedesign

B. DIAGNOSER UEGNET TIL DIGITAL TRÆNING

A. ANTAL GENOPTRÆNINGSFORLØB I HOVEDMÅLGRUPPER

DIAGNOSER MEDTAGET I BUSINESS CASE:
• Knæ- og hoftealloplastik, Hoftenær fraktur, Knæ -

artroskopi, Knæ - ACL, Geriatri, Rehabilitering/kronikere 
(hjerte, KOL m.m.)

DIAGNOSER IKKE MEDTAGET I BUSINESS CASE:
• Albue, over- og underarm, Skulder, Apopleksi, Hånd, 

Amputationer, Ryg (opereret og ikke-opereret), Brud UE, 
Gynækologi

• Diagnoser er medtaget i 
business casen, hvis de 
har været afprøvet i mindst 
to kommuner som led i 
pilotprojekterne.

• Flere diagnoser er endnu 
ikke testet med de 
konkrete løsninger, der 
indgår i pilotprojekterne og 
er derfor ikke medtaget.

ANTALLET AF FORLØB EFTER SUL § 140:
• Det samlede antal genoptræningsforløb efter Sundhedslovens 

§ 140 er fastlagt på baggrund af udtræk af tal indberettet fra 
kommunerne til Statens Serum Institut.

ANTALLET AF FORLØB EFTER SEL § 86.1 og 86.2:
• Det samlede antal genoptræningsforløb efter Servicelovens §

86.1 og 86.2 er fastlagt på baggrund af tal fra København, 
Gladsaxe og Aarhus, som er ekstrapoleret til landsplan.

• Der er indregnet en usikkerhed på +/-20 %

• Der regnes med en vækst i 
antallet af genoptrænings-
forløb på 2 % pr. år i 
business casens løbetid.

• Antallet af forløb er 
fremskrevet med den 
årlige vækst i antallet af 
borgere på 65+ år.

0 % 50 %

ESTIMAT
30 %

USIKKERHED
(25-40 %)

Lille
driftsøkonomisk 

rationale

Stort 
driftsøkonomisk 

rationale

C. ANDEL EGNEDE FORLØB INDEN FOR HVER DELMÅLGRUPPE

• Andelen af egnede forløb i 
hver delmålgruppe er 
fastlagt pba. input fra 
pilotprojekter og workshop.

• Andelen af egnede forløb 
antages at vokse med 2 
%-point pr. år som følge af 
bedre teknologi-
kompetencer og bedre 
tekniske løsninger.

WORST
CASE

BEST
CASE

Designet af de fremtidige træningsforløb (TO-BE) 
bygger på et princip om, at borgeren i forløbet 
fortsat skal have adgang til individuel eller 
holdbaseret træning baseret på fysisk fremmøde.

DESIGN AF FREMTIDIGE DIGITALE TRÆNINGSFORLØB (TO-BE)  

• I fastlæggelsen af fremtidige digitale træningsforløb regnes der typisk med:
• At antallet af træningssessioner baseret på fysisk fremmøde reduceres til omkring 

halvdelen af det nuværende niveau.

• At der suppleres med mindst et tilsvarende antal digitalt understøttede træningssessioner 
og ofte flere.

Træning ved fysisk fremmøde

Digital egentræning

+

KOMBINATIONSPRINCIP
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Metode og kilder
- organisering

Metode til fastlæggelse af organisering:

• Der er taget afsæt i de definerede to-be
serviceprocesser.   

• Der er afholdt en workshop, hvor følgende 
temaer er drøftet:

• Hvad kan borgerne selv?

• Hvordan kan vi anskaffe udstyret, så vi får 
det rette udstyr til den rette pris – og mest 
effektivt? 

• Hvordan kan vi levere, supportere og
vedligeholde udstyret , så vi får en sikker 
driftsmodel til den rette pris og med det 
rette serviceniveau?

• Hvordan bliver vi som organisation klar 
og hvad kræver det? 

Figur fra workshop: relevante aspekter ifm. organiseringen
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Kommuner som har deltaget i workshops

Kommuner som har deltaget i workshop 1 om 
målgrupper og servicedesign

• Gladsaxe Kommune

• Københavns Kommune

• Aalborg Kommune

• Gribskov Kommune

• Gentofte Kommune

• Odense Kommune

• Esbjerg Kommune

• Roskilde Kommune

Kommuner som har deltaget i workshop 2 om 
organisering

• Københavns Kommune

• Gladsaxe Kommune

• Odense Kommune

• Aalborg Kommune

• Roskilde Kommune

• Esbjerg Kommune

• Gentofte Kommune

På de to workshops deltog primært kommunale deltagere med terapeutfaglig baggrund, som endvidere havde erfaring med digitalt 
understøttet genoptræning. Nogle af deltagerne indgik som faglige projektledere på de digitale genoptræningsprojekter. Flere af 

kommunerne havde meldt flere repræsentanter ind på de to workshops, så i alt deltog mellem 10 og 12 kommunale deltagere på hver 
af de to workshops. Herudover deltog også repræsentanter fra Digitaliseringsstyrelsen og KL.  
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• Der er taget afsæt i erfaringer og oplæg til afprøvninger fra eksisterende pilotprojekter med digitalt understøttet 
genoptræning

• De overordnede målgrupper er fastlagt i samarbejde med projektgruppen og er efterfølgende præciseret med 
datainput og en gennemgang af en lang række ydelseskataloger med vejledende diagnoser fra kommunerne. 

• Analysen tager afsæt i fire teknologiske arketyper, som er udledt af markedskortlægningen. Det antages samtidigt, 
at mindre børnesygdomme i de nuværende løsninger vil være mindsket på tidspunktet for en national udbredelse. 

• Det forventes, at en udrulning af de fremtidige genoptræningsforløb kan starte et sted mellem 2015 og 2020

• Den forventede effekt af genoptræningsforløb som typisk er sammensat som en kombination af fysisk holdtræning 
og digitalt understøttet genoptræning er som minimum den samme som i de eksisterende træningsforløb. 
Forventningen er dermed, at digitalt understøttet genoptræning er et passende alternativ, hvilket også støttes af 
internationale kliniske forskningsstudier på området. Nationale RCT-forsøg er i gang med at undersøge effekten af 
den digitale træning og der forventes resultater i løbet af 2014, som kan være med til at kvalificere analysen.   

• For hver målgruppe defineres et fremtidigt servicedesign med udgangspunkt i brug af én af de definerede 
arketypiske teknologier. Udgangspunktet er, at det fremtidige genoptræningsforløb udvikles med udgangspunkt i 
den teknologi, der er bedst erfaring med.

• Det forventes, at en gennemsnitskommune skal have omkring 200 digitale enheder i drift for at dække behovet ved 
fuld udrulning. Det svarer til knap 20.000 digitale enheder på landsplan. Derfor er det en nødvendig forudsætning, 
at der etableres et organisatorisk setup, som sikrer en effektiv og professionel håndtering, distribution, support og 
vedligehold af det nødvendige udstyr. 

Rammebetingelser og forudsætninger
- udgangspunkt for fastlæggelse af det fremtidige servicedesign med tilhørende organisering
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Målgruppe Trænings-behovet 
skyldes fx:

Behov Træningsform i dag

Servicelovens §86.1: Genoptræning uden 
genoptræningsplan og 
hospitalsindlæggelse for voksne over 18 år

Alm. svækkelse, funktions-
nedsættelse, handicap  mv. 

Generel genoptræning Individuel træning, 
holdtræning og
selvtræning/
hjemmetræning. 

Servicelovens §86.2: Vedligeholdende 
træning for alle aldersgrupper

Alm. svækkelse funktions-
nedsættelse

Generel vedligeholdende 
træning

Individuel træning, 
holdtræning og 
selvtræning/
hjemmetræning. 

Sundhedslovens §140: 
Borgere m. Genoptræningsbehov efter 
ophold på sygehuse, herunder:
• Genoptræning af knæ- og 
hofteopererede med genoptræningsplan fra 
sygehus (alloplastik)
• Genoptræning af øvrige borgere med 
genoptræningsplan fra sygehus

Typisk diagnose-specifik
behandling på sygehus. Fx for 
geriatriske patienter eller knæ-
og hoftealloplastik.

Borgere, der kommer direkte 
fra behandling fra sygehuse. 

Holdtræning/ individuel 
træning og selvtræning/
hjemmetræning.

Overblik over de overordnede målgrupper
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Fremgangsmåde ved præcisering af målgrupper og standard as-is forløb

HOVEDMÅLGRUPPER

C. ANDEL EGNEDE FORLØB INDENFOR HVER DELMÅLGRUPPE

ANTAL FORLØB, DER ER MEDTAGET I BUSINESS CASENS 
BEREGNINGSGRUNDLAG

B. BORTFALD AF FORLØB UNDER § 140 MED DIAGNOSER 
UEGNET TIL DIGITAL TRÆNING

§ 140
knæ/hofte

§ 140
øvrige

§ 86.1 § 86.2

- -68.600 - -

60 %* 30 % 30 % 30 %

9.400 17.600 9.700 7.700

A. ANTAL FORLØB I HOVEDMÅLGRUPPER 15.700 127.200 32.400 25.800

SAMLET ANTAL GENOPTRÆNINGSFORLØB I 2015 201.100

44.400**

* Det vurderes, at der er flere egnede forløb i delmålgruppen §140 Knæ- og hoftealloplastik pga. af en generelt set bedre funktionsevne hos borgerne i denne delmålgruppe.
** I business casen er delmålgrupper taget ud, hvis det samlede nettopotentiale for delmålgruppen viser sig negativt. Det betyder, at nogle delmålgrupper ikke indgår i 
beregningen af det samlede nettopotentiale.
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• Analysen har vist at digital træning, med det nuværende 
teknologiske modenhedsniveau, ikke er lige velegnet til 
alle træningsforløb, hvorfor der er foretaget en 
yderligere inddeling af hovedmålgrupperne (§140, 
§86.1, §86.2), på delmålgrupper.

• For genoptræning efter §140 bygger inddelingen på en 
gennemgang af 37 kommunale ydelseskataloger. 
Mange af disse ydelseskataloger indeholder vejledende 
diagnoser, som er knyttet til standardiserede 
træningspakker, og som anvendes, når der visiteres til 
konkrete genoptræningsforløb. Endvidere bygger 
inddelingen på udtræk af data vedrørende visiterede 
træningsforløb fra 7 danske kommuner.

• For genoptræning efter Servicelovens §86.1 opererer 
en del kommuner i deres træningspakker med en 
skelnen mellem holdtræning, individuel træning og 
kombinerede forløb (individuel og hold) og bruger dette 
som udgangspunkt, når der visiteres til konkrete 
genoptræningsforløb. Denne skilning er også brugt som 
afsæt for en underopdeling af forløbene under §86.1.

• En række diagnoser under §140 er frasorteret ud fra en 
vurdering af, at eksisterende løsninger pt. ikke vil kunne 
anvendes effektivt for denne målgruppe.

De visiterede forløb er opdelt i 3 hovedmålgrupper og 9 delmålgrupper

S
U

L 
§1

40
S

E
L 

§8
6.

1

Delmålgruppe Antal forløb 
inkluderet

Standardforløb Diagnoser (antal forløb)

Korte forløb

Knæ- og hoftealloplastik

Mellemlange forløb

Lange forløb

Meget lange forløb

Holdtræning

Individuel træning

Kombineret træning

Vedligeholdende træning

S
E

L
§8

6.
2

4 uger
8 sessioner

6 uger
13 sessioner

8 uger
14 sessioner

12 uger
18 sessioner

16 uger
30 sessioner

12 uger
26 sessioner

9 uger
15 sessioner

12 uger
24 sessioner

12 uger
13 sessioner

0

15.700

11.400

25.700

21.500

13.000

16.200

3.200

25.800

• Hoftealloplastik (7.100)
• Knæalloplastik (8.600) 

• Geriatri (11.400)

• Hofte-/hoften. fraktur (7.100) 
• Knæ - artroskopi (18.600)

• Rehabilitering/kronikere 
(18.600)

• Knæ - ACL (2.900)

• NA

• NA

• NA

• NA

• Albue, over-/underarm (2.900)
• Hånd (11.400)
• Ryg - ikke opereret (12.900)

• Brud af UE (7.100)
• Ryg (5.700)
• Skulder (12.900)

• Apopleksi (7.100),
• Amputationer (1.400)

Inkluderet Ekskluderet

• NA

• NA

• NA

• NA

• Gynækologi (2.900)
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Fire typer af løsninger til digitalt understøttet genoptræning
- teknologiske arketyper

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).

Da løsningen er baseret på pc-
teknologi, kan der være adgang til 
andre tjenester - fx træningsvideoer, 
informationssider mv. 

.

Type 1 – Løsning med kamera til 
faciliteret videotræning

Forbindelseskrav: 

Primært ADSL-forbindelser

Beskrivelse

Sensorbaseret genoptræning. Baseret 
på sensor til registrering af 
bevægelser tilsluttet en ‘stand alone’ 
enhed i borgerens hjem (fx en Kinect). 
Løsningen registrer borgerens 
bevægelser og giver feedback på, om 
træningen er udført korrekt. 

Løsningen fungerer kun med udstyr 
udleveret af kommunen.

Type 2 – Løsning med  
bevægelsessensor til egentræning

Forbindelseskrav: 

Mobile 3G-forbindelser.

Beskrivelse

Sensorbaseret genoptræning. Baseret 
på kropsbårne sensorer, der trådløst 
kommunikerer med en smartphone, 
hvorfra løsningen tilgås. Løsningen 
bliver udleveret til borgeren af 
kommunen.

Type 3 – Mobilløsning med 
kropsbårne sensorer til egentræning

Forbindelseskrav: 

Mobile 3G-forbindelser.

Baseret på:

Online Velfærd, Aalborg mfl. (KMD’s Online 
Omsorg løsning)

Online Træning, Gribskov Kommune (Welfare
Solutions Virtuelle Genoptræning)

Videomoduler anvendt i øvrige løsninger

Baseret på:

Virtuel Genoptræning, Esbjerg mfl. 
(Welfare Denmark’s Virtuel Genoptræning)

Effektiv Genoptræning, Aarhus 
(DukaPC m. tilsluttet bevægelsessensor)

Digi Corpus løsning, bl.a. København

Baseret på:

Mobil Interaktiv Træning, Gentofte m.fl. 

Beskrivelse

”Letvægts-løsning”, som ikke 
inkluderer sensorer eller andet 
periferiudstyr. Er oplagt til anvendelse 
på borgerens eget it-udstyr (BYOD). 
Løsningen kan understøtte, at 
borgeren giver manuelt feedback til 
kommunen. 

Type 4 – Portalløsning eller app
med programmer til

egentræning

Forbindelseskrav: 

Fast eller mobil internetforbindelse.

Baseret på:

Genoptræn.dk (Odense m.fl.)  og diverse 
trænings apps (ex Aalborg Kommune)
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• Scenarierne for de fremtidige serviceprocesser er udformet med afsæt i det princip, at kommunerne skal omlægge 
individuel/holdtræning til en kombineret træningsmodel, hvor borgerne fortsat får fysisk træning i et træningscenter, eller tilsvarende, 
men hvor nogle af træningsgangene erstattes af digitalt understøttet genoptræning. 

• Der er taget afsæt i, at mange kommuner arbejder med standardforløb, som udtrykker de hyppigst leverede træningsforløb (nogle 
borgere stoppes tidligere og nogle borgere forlænges). Der er taget højde for, at der på tværs af kommunerne er variation i de udbudte 
standardforløb (forløbenes varighed i uger, mængden af træning i ATA-timer samt vægtningen af individuel træning og hold træning). 

• I to-be scenarierne arbejder analysen med et spænd i antallet af individuelle/holdtræningsgange pr. træningsforløb. Dette afspejler et 
forventet minimums- og maksimumsniveau for de fremadrettede forløb. 

• To-be scenarierne er fremsat med en forventning om, at kombinationsforløb med anvendelse af digitalt understøttet genoptræning kan 
udgøre et passende alternativ til de nuværende træningsforløb. Dog foreligger der ikke på nuværende tidspunkt klinisk evidens fra 
danske studier for, at digital genoptræning har en effekt, der er sammenlignelig med eller bedre end træningssessioner baseret på 
fysisk fremmøde. 

• Der foreligger en række internationale RCT-studier, som styrker forventningen om, at digitalt understøttet genoptræning kan være med 
til at erstatte noget af den fysiske individuelle eller holdtræning. Studierne viser bl.a.:

• At forskellige digitale træningsteknologier (baseret på internet, apps el. video) generelt kan motivere til en øget træningsindsats i 
hjemmet hos ældre og andre borgere med træningsbehov.

• At digitalt understøttet træning på linje med holdtræning på træningscenter giver højere compliance end hjemmetræning uden 
supervision. 

• I den følgende skitsering af forløbende indgår udredning og vurdering før træningsforløbet og evt. opfølgning efter træningsforløbet i 
de samlede tal. Endvidere fremgår det, hvilke målgrupper/diagnoser der inkluderes i analysens business case. Her har princippet 
været, at der kun medtages forløb/diagnoser, som har været afprøvet i mere end én kommune i de gennemførte pilotprojekter. 

Introduktion til as-is og to-be scenarier
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SERVICEDESIGN – AS-IS og TO -BE forløb
§140 Knæ- og hoftealloplastik (teknologi: mobil kropsbåren sensor)

EFTERFORLØB 
(inkl. udredning og evt. opfølgning)

FØR

Min Mellem Maks Min Mellem Maks Min Mellem Maks

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

1

12

6

A
S

-I
S

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

1

6

6

TO
-B

E

Digital egentræning JA

1

4

1

4

1

1 45 min

1 90 min

1 45 min

1

1

(Per session)

Fordeling
* Varighed er regnet som ATA-tid pr. terapeut inkl. forberedelse og opfølgning

90 min5 7

Terapeuttid

60 min pr forløb

Inkluderet i alt
15.700• Hoftealloplastik (7.100)

• Knæalloplastik (8.600) 

Inkluderede diagnoser (forløb) Ekskluderede diagnoser (forløb)
• Ingen
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EFTER
FORLØB

(inkl. udredning og evt. opfølgning)
FØR

Min Mellem Maks Min Mellem Maks Min Mellem Maks

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

6

4

A
S

-I
S

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

3

4

TO
-B

E

Digital egentræning JA

1

6

1

6

1

1 90 min

1 90 min

1 90 min

1

1

(Per session)

Fordeling

90 min2 4

2

2

Terapeuttid

45 min pr forløb

SERVICEDESIGN – AS-IS og TO -BE forløb
§140 Korte forløb (Albue, over- og underarm, Hånd, Ryg – ikke opereret)  (teknologi: Kinect)

Inkluderet i alt

0• Albue, over-/underarm (2.900)
• Hånd (11.400)
• Ryg -ikke opereret (12.900)

Inkluderede diagnoser (forløb) Ekskluderede diagnoser (forløb)
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SERVICEDESIGN – AS-IS og TO -BE forløb
§140 Mellem forløb (Geriatri, Gynækologi/bækkenbund) (teknologi: Kinect)

EFTER
FORLØB

(inkl. udredning og evt. opfølgning)
FØR

Min Mellem Maks Min Mellem Maks Min Mellem Maks

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

12

8

A
S

-I
S

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

6

8

TO
-B

E

Digital egentræning JA

1

6

1

6

1

1 90 min

1 90 min

1 90 min

1

1

(Per session)

Fordeling

90 min5 7

2

2

Terapeuttid

75 min pr forløb

Fordeling
Inkluderet i alt

11.400• Geriatri (11.400)
Inkluderede diagnoser (forløb) Ekskluderede diagnose r (forløb)

• Gynækologi (2.900)
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SERVICEDESIGN – AS-IS og TO -BE forløb
§140 Lange forløb (Ryg, Hofte/hoftenær fraktur, Brud af UE inkl. bækk en, 
Knæ – artroskopi*og Skulder) (teknologi: Kinect)

EFTER
FORLØB

(inkl. udredning og evt. opfølgning)
FØR

Min Mellem Maks Min Mellem Maks Min Mellem Maks

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

16

12

A
S

-I
S

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

1 3

8

12

TO
-B

E

Digital egentræning JA

1

6

1

6

1

1 90 min

1 90 min

1 90 min

1

1

(Per session)

Fordeling

90 min7 9

4

2

Terapeuttid

90 min pr forløb

Inkluderet i altInkluderede diagnoser (forløb) Ekskluderede diagnose r (forløb)
25.700• Hofte-/hoften. fraktur (7.100) 

• Knæ - artroskopi (18.600)
• Brud af UE (7.100)
• Ryg (5.700)
• Skulder (12.900)
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SERVICEDESIGN – AS-IS og TO -BE forløb
§140 Meget lange forløb (Rehab/hjerte/kronikere, Apopleksi, ACL, 
Amputationer m. protese) (teknologi: Kinect)

EFTER
FORLØB

(inkl. udredning og evt. opfølgning)
FØR

Min Mellem Maks Min Mellem Maks Min Mellem Maks

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

20

16

A
S

-I
S

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

4 6

10

16

TO
-B

E

Digital egentræning JA

1

4

1

4

1

1 90 min

1 90 min

1 90 min

1

1

(Per session)

Fordeling

90 min9 11

10

5

Terapeuttid

105 min pr forløb

Inkluderet i alt
21.500• Rehabilitering/kronikere (18.600)

• Knæ - ACL (2.900)
• Apopleksi (7.100),
• Amputationer (1.400)

Inkluderede diagnoser (forløb) Ekskluderede diagnoser (forløb)
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SERVICEDESIGN – AS-IS og TO -BE forløb
§86.1 Holdtræning (teknologi: Kinect)

EFTER
FORLØB

(inkl. udredning og evt. opfølgning)
FØR

Min Mellem Maks Min Mellem Maks Min Mellem Maks

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

24

12

A
S

-I
S

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

12

12

TO
-B

E

Digital egentræning JA

1

6

1

6

1

1 90 min

1 90 min

1 90 min

1

1

(Per session)

Fordeling

90 min11 13

2

2

Terapeuttid

90 min pr forløb

Inkluderet i alt
13.000• NA

Inkluderede diagnoser (forløb) Ekskluderede diagnoser (forløb)
• NA
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SERVICEDESIGN – AS-IS og TO -BE forløb
§86.1 Individuel træning (teknologi: Kinect)

EFTER
FORLØB

(inkl. udredning og evt. opfølgning)
FØR

Min Mellem Maks Min Mellem Maks Min Mellem Maks

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger 5

A
S

-I
S

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

7 9

5

TO
-B

E

Digital egentræning JA

1

1

1

1 90 min

1 90 min

1

(Per session)

Fordeling

15

8

Terapeuttid

45 min pr forløb

Fordeling 16.200• NA
Inkluderede diagnoser (forløb) Ekskluderede diagnoser (forløb)

• NA
Inkluderet i alt
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SERVICEDESIGN – AS-IS og TO -BE forløb
§86.1 Kombineret forløb (individuel og hold) (teknologi: Kinect)

EFTER
FORLØB

(inkl. udredning og evt. opfølgning)
FØR

Min Mellem Maks Min Mellem Maks Min Mellem Maks

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

12

12

A
S

-I
S

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

5 7

6

12

TO
-B

E

Digital egentræning JA

1

6

1

6

1

1 90 min

1 90 min

1 90 min

1

1

(Per session)

Fordeling

90 min5 7

12

6

Terapeuttid

90 min pr forløb

Fordeling 3.200• NA
Inkluderede diagnoser (forløb) Ekskluderede diagnoser (forløb)

• NA
Inkluderet i alt
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SERVICEDESIGN – AS-IS og TO -BE forløb
§86.2 Vedligeholdende træning (teknologi: Kinect)

EFTER
FORLØB

(inkl. udredning og evt. opfølgning)
FØR

Min Mellem Maks Min Mellem Maks Min Mellem Maks

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

9

12

A
S

-I
S

Antal individuel 
træning/møde

Antal holdtræning

Varighed i antal uger

1 3

5

12

TO
-B

E

Digital egentræning JA

1

4

1

4

1

1 90 min

1 90 min

1 90 min

1

1

(Per session)

Fordeling

90 min4 6

4

2

Terapeuttid

90 min pr forløb

Fordeling 25.800• NA
Inkluderede diagnoser (forløb) Ekskluderede diagnoser (forløb)

• NA
Inkluderet i alt
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Formål med afrapporteringen

Metode og kilder

Rammebetingelser og forudsætninger

Overblik over målgrupper og teknologiske arketyper

Serviceprocesser – scenarier for as-is og to-be

Organisering

Konklusioner

Indhold
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Der er i analysen behandlet forskellige temaer omkring organisering
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Tema 1: Hvad kan borgeren selv?

1.Hvad kan 
borgeren selv?

Sundhedslovens §140: 

• Genoptræning af knæ- og hofteopererede med genoptræn ingsplan fra sygehus

• Genoptræning af øvrige borgere med genoptræningspla n fra sygehus

Servicelovens §86.1: Genoptræning uden genoptræning splan og 
hospitalsindlæggelse

Servicelovens §86.2: Vedligeholdende træning

Hvad kan borgerne?

• Forholde sig til, om de kan modtage digital genoptræning?

• Tage udstyr med hjem?

• Sætte udstyr op i hjemmet?

• Gøre plads til udstyret i hjemmet?

• Holde styr på træningsplanen og huske at træne?

• Evt. melde progression ind via løsningen?

• Tage udstyr ned og pakke det sammen?

• Sende udstyr retur til kommunen?

• Hvad er det afgørende for at borgeren kan selv? 
– alder eller andet?
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Spørgsmål Kommunernes vurderinger og observationer Ko nklusion ift. analyse
Forholde sig til, om de 
kan modtage digital 
genoptræning?

Kommunerne er enige om, at det skal være terapeuter som vurderer, om borgerne kan 
modtage digital genoptræning. Men kommunerne pointerer, at de ofte er blevet overrasket 
over hvilke borgere, der kan og hvilke borgere, der ikke kan modtage træning.  

Beslutningen kan kvalificeres ved at vise løsningen til borgerne og se deres reaktion. 

Det er kommunerne, som skal visitere og vurdere om 
borgerne kan benytte det digitale træningsmiddel.

Der skal indtænkes en "Fall back" funktion i 
visitationsprocessen og den løbende vurdering af 
progressionen, så borgeren kan tages af det digitalt 
understøttede forløb, hvis resultaterne udebliver. Det kan 
være med til at gøre fagpersonalet tryggere ved at visitere til 
den digitale genoptræning.    

Tage udstyr med hjem? Nogle kommuner har haft succes med, at borgerne selv tager udstyr med hjem. Eksempelvis 
har Næstved Kommune ladet borgerne tage Virtuel Genoptræning med hjem og Københavns 
Kommune har samme erfaringer med Digi Corpus.  

Kommunerne vurderer, at eksempelvis nogle ældre borgere ikke selv kan tage udstyr med 
hjem, så derfor skal der være et tilbud om levering. 

I business casen er det antaget, at borgerne selv skal tage 
mobilt letvægtsudstyr med hjem. Andet udstyr skal leveres i 
borgerens hjem. 

Sætte udstyr op i 
hjemmet?

Flere af markedets løsninger er ret komplekse at sætte op med mange ledninger, behov for 
korrekt placering af udstyr ift. modlys osv. 

Borgerne skal have assistance til at sætte udstyr op i eget 
hjem og til at få tjekket, at det fungerer. Dette gælder dog ikke 
for mobilt udstyr, som skal kunne tjekkes inden borgerne får 
det med hjem. 

Gøre plads til udstyret i 
hjemmet?

I flere kommuner har der været udfordringer med at få plads til udstyret, eksempelvis for de 
nuværende kinect-baserede løsninger, som kræver 3 meters friplads foran skærmen. 
Problemerne opstod dog mest i starten af pilotprojekterne og erfaringen er generelt, at de 
borgere som er motiverede som regel finder en løsning.  

I business casen er det antaget, at borgeren skal have hjælp 
til at få udstyret sat op, så der er plads foran udstyret. Dette 
gælder dog ikke for mobilt udstyr. Kommunerne har gjort 
opmærksom på, at der er kommet nye versioner af Kinect 
sensorerne som kræver mindre plads. Det vil hjælpe på disse 
udfordringer, når de er implementeret i de relevante 
løsninger.  

Holde styr på 
træningsplanen og 
huske at træne?

Borgerne kan ikke selv holde styr på genoptræningsplanerne. Det har betydning for borgerne, 
at udstyret er synligt og står fremme. Der er både behov for reminders og overvågning. 
Erfaringen er, at de fleste borgere er glade for, at der er nogen, der følger med i træningen og 
deres progression, og evt. kommer med feedback. Kommunerne kan ikke forudse, hvem der er 
compliant på forhånd, så ”der er både behov for pisk og gulerod”. På målgruppen for den 
forebyggende indsats kan det være ok med træning uden overvågning. Det har en positiv 
effekt, hvis der indgår elementer af ”gamification” med respons fra løsningen – smileys eller 
tilsvarende. Men for de ældre skal det virke seriøst.    

Løsningerne skal både kunne advisere og monitorere 
borgerne, for at ”holde dem til ilden”. 

Evt. melde progression 
ind via løsningen?

De fleste løsninger har det indbygget i dag. Nogle borgere vil kunne melde feedback ind 
manuelt. 

Nogle borgere vil kunne melde progression ind manuelt, men 
automatisering er at foretrække. 

Tema 1: Hvad kan borgeren selv?
- konklusioner (I)
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Tema 1: Hvad kan borgeren selv?
- konklusioner (II)

Spørgsmål Kommunernes vurderinger og observationer Konklusion ift. analyse

Tage udstyr ned og 
pakke det sammen?

Borgere som selv kan sætte udstyr op, kan også tage det ned igen. I business casen er det antaget, at 
borgerne ikke selv skal sætte stationært 
udstyr op, så derfor skal de heller ikke 
pakke det sammen igen. 

Sende udstyr retur til 
kommunen?

Borgerne kan selv tage mobilt udstyr retur til kommunen, da borgerne typisk også skal have det med, når de 
modtager træning på et træningscenter og ifm. evt. sluttest. Det kan være en udfordring for borgerne at returnere 
stort udstyr og kommunerne har en interesse i, at det kommer hurtigt hjem. 

Kommunerne skal hente borgernes 
udstyr (med mindre det er mobilt). I 
business casen er det antaget, at udstyr 
som ikke er mobilt afhentes af 
kommunen eller dennes 
samarbejdspartnere i borgerens hjem. 

Hvad er det afgørende 
for, at borgeren kan 
selv? 

– alder eller andet?

Kommunerne vurderer, at det ikke er alder, men andre faktorer som funktionsniveau og motivation, som er 
afgørende for, om borgerne er parate til at bruge en digital genoptræningsløsning. De fleste borgere på 75 år er i 
dag vant til at bruge computere - og tiden arbejder for projekter som dette. 

Kommunerne påpeger, at sociale forhold også er afgørende for, om borgerne er parate til digitale 
genoptræningstilbud. 

Alder er ikke en afgørende faktor ift., 
hvilke målgrupper der er parate. Det 
afgørende er borgerens kognitive evne, 
teknologikompetencer, funktionsniveau 
og motivation for træning. Det er fortsat 
uklart, hvilke borgere der reelt viser sig 
egnede, da terapeuterne har svært ved at 
foretage vurdering. 

Andet Man skal finde et appellerende udtryk som ikke er ”velfærdsteknologi” – eksempelvis ”TV-træning” eller lignende. 

Noget af det afgørende er at skabe motivation omkring det at tage ansvar for egen træning.

Branding og den rette markedsføring af 
de digitale træningstilbud er væsentligt. 



© PA Knowledge Limited 2014
31PA STRICTLY CONFIDENTIAL

2. Anskaffelse, levering af udstyr, support og vedligehold (I)

2. Anskaffelse, 
levering af 

udstyr, support 
og vedligehold. 

• Vi forventer, at en gennemsnitskommune skal have om kring 
200 enheder i drift for at dække behovet ved fuld u drulning. 
Det svarer til knap 20.000 enheder på landsplan…

Hvordan kan vi anskaffe udstyret, så vi får 
det rette udstyr til den rette pris – og mest effektivt?

• Kommunale nationale eller EU-udbud?

• Fælleskommunale udbud?

• KOMBIT?

• Fælleskommunal rammeaftale?

• SKI?

• Hvordan kan vi gøre det nemt for jer? 
– hvem hos jer skal have ansvaret – IT, 
Hjælpemiddeldepotet, indkøbsafdeling?
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2. Anskaffelse, levering af udstyr, support og vedligehold (I)
- konklusioner omkring anskaffelsen

Spørgsmål Kommunernes vurderinger og observationer Ko nklusion ift. analyse
Hvordan kan vi anskaffe 
udstyret, så vi får 
det rette udstyr til den 
rette pris – og mest 
effektivt?

Opgaven med at anskaffe udstyret skal væk fra genoptræningscentrene.

Innovationen skal fastholdes, så markedet ikke ødelægges med ét eksklusivt udbud. 

Der kan evt. etableres fællekommunale indkøbsaftaler eller tilsvarende, så kommunerne 
ikke selv skal gennemføre store udbudsforretninger. 

Der skal dog fastholdes kommunal valgfrihed, så de fællesoffentlige aftaler på området 
må ikke blive ”tvangsaftaler”. 

Der må ikke være for mange teknologier i den enkelte kommune, da det så bliver for 
svært for terapeuterne at overskue, hvad de skal visitere til/tilbyde borgerne.

Der skal foreligge en let tilgængelig standardkontrakt, som kommunerne kan bruge på 
området, hvis der er lavet en rammeaftale. Det skal være muligt at indkøbe uden om 
denne. 

Det forudsættes, at der etableres en fællekommunal rammeaftale 
på området med flere leverandører, hvor kommunerne kan 
indkøbe forskellige teknologityper. Omkostninger til afholdelse af 
udbuddet er indregnet i business casen.

Kommunerne skal fortsat have valgfrihed til at indgå andre aftaler 
på egen hånd.

Der regnes med differentierede rabatter på de forskellige 
komponenter i løsningerne (eks. standard hardware, licenser og 
konsulentbistand)

Der skal foreligge en standardiseret kontrakt til rammeaftalen, så 
det bliver nemt at indkøbe.

Hvordan kan vi gøre det 
nemt for jer? 
– hvem hos jer skal have 
ansvaret – IT, 
Hjælpemiddeldepotet, 
indkøbsafdeling?

Indkøbsafdelingerne må meget gerne involveres. 

Hjælpemiddeldepotet kan indtænkes i processen og evt. stå for distribution. I nogle 
kommuner har de uddannet nogle af medarbejderne på hjælpemiddeldepotet i de 
digitale redskaber. 

Kommunerne vurderer, at der ikke må gå for lang tid fra visitering/vurdering til at 
borgeren får udstyret eller kan hente det. Udstyret skal ikke hentes et andet sted langt 
fra genoptræningen.  

Kommunerne vurderer fortsat, at der er en pointe i at udlevere mobilt udstyr i 
genoptræningen, så terapeuterne kan tjekke om udstyret virker og borgerne samtidig 
kan få en vejledning og komme hurtigt i gang. 

Der må gerne ske en opsplitning i ”logistik” og ”undervisning i udstyr”, selvom nogle 
kommuner har haft held med at koble det faglige med logistikken (eksempelvis i Esbjerg 
Kommune, hvor en fysioterapeut har kørt ud med udstyret, sat det op, undervist osv.). 

Ansvaret for indkøb og anskaffelse skal væk fra 
genoptræningsenhederne. 

Borgerne skal hurtigt kunne få deres udstyr og gerne ifm. evt. 
udredning/vurdering/test, hvis udstyret er egnet til at tage hjem 
med det samme. 

Der må gerne laves en opsplitning i logistik og undervisning. I 
business casen er der afsat særskilt terapeuttid til 
træningsmæssig introduktion af borger til udstyret, mv.. 
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2. Anskaffelse, levering af udstyr, support og vedligehold (II)

2. Anskaffelse, 
levering af 

udstyr, support 
og vedligehold. 

• Vi forventer, at en gennemsnitskommune skal have om kring 200 
digitale enheder i drift for at dække behovet ved f uld udrulning. Det 
svarer til ca. 20.000 digitale enheder på landsplan …

Hvordan kan vi levere, supportere og
vedligeholde udstyret, så vi får en sikker driftsmodel 
til den rette pris og med det rette serviceniveau?

• Hvordan vil vi levere, opsætte og hente løsningen?

• Hvordan skal vi levere den it-tekniske support?
Vi har ud fra pilotprojekternes erfaringer afsat 12 minutter til it-teknisk support
pr. træningsforløb med en moden teknologi – lyder det rimeligt?

Skal vi lave et ”turn key” koncept på tværs af kommunerne, 
hvor eksterne parter har det fulde ansvar?
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2. Anskaffelse, levering af udstyr, support og vedligehold (II)
- konklusioner omkring levering, support og vedligehold

Spørgsmål Kommunernes vurderinger og observationer Konklusion ift. analyse
Hvordan vil vi levere, 
opsætte og hente 
løsningen?

Der skal være et professionelt setup omkring levering/udlevering, opsætning, og afhentning/tilbagelevering af 
udstyr. 

Hvis borgerne er introduceret til en løsning i et træningscenter, er det nemmere at acceptere, at de får udstyret 
leveret af andre. 

Man kan overveje at lade seniorjobbere indgå i logistikken. Det har nogle kommuner positive erfaringer med. 

Der skal etableres et professionelt setup til 
levering, opsætning og afhentning af 
løsningerne, hvor det er relevant. Det kan 
evt. være via private leverandører. Der er 
indregnet omkostninger til dette setup i 
business casen. 

Hvordan skal vi levere 
den it-tekniske 
support?

Kommunerne pointerer, at support ikke kun er relateret til tekniske spørgsmål. Det er 50% tekniske 
udfordringer og 50% faglig support og opstilling, hvor borgeren ikke bruger udstyret korrekt, har problemer med 
lysindfald og lysreflektioner mv. 

I nogle tilfælde må de lave hjemmebesøg, da der er nogle udfordringer som ikke kan afklares over telefonen. 
Noget er dog relateret til teknologiernes opstartsvanskeligheder og modenheden i pilotprojekterne.

Der er et potentiale i fælles supportcentre, og nogle kommuner er i gang med noget i den retning. I Esbjerg 
Kommune er de eksempelvis i gang med at etablere et CARE-center til support af telesår, KOL, nødkald i 
hjemmet osv. - med udvidede åbningstider.  

Nogle borgere har brug for en faglig relation, herunder de ældre borgere. 

Der skal laves et stordriftssetup på 
supporten, som kan favne de forskellige typer 
af teknologier. Det kan evt. være via private 
leverandører. Der er indregnet udgifter til 
dette setup i business casen.

Supporten skal både kunne håndtere faglige 
og tekniske spørgsmål. Der kan evt. arbejdes 
med en faglig 2. level support, hvor 
supporten kan henvise til en terapeut.
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3. Hvordan bliver vi klar som organisation og hvad kræver det?

3. Hvordan bliver 
vi klar som 

organisation og 
hvad kræver det?

Hvordan bliver vi som organisation klar

og hvad kræver det?
• Hvor mange medarbejdere vil blive involveret i arbejdet med Digital 

Genoptræning, hvis det rulles ud i fuld skala (pilotprojekterne regner med 
10-15 medarbejdere pr. kommune i snit). Er det alle terapeuter og hvor 
mange drejer det sig om hos jer?

• Hvordan kan vi indarbejde digital genoptræning som et redskab, vi visiterer 
til som en naturlig del af processen – hvordan kan vi sikre, at det bliver 
vores førstevalg for egnede borgere. 

• Vi regner med at der skal afsættes 4 timer pr. uge i år 1 til faglig 
projektledelse i implementeringsfasen (estimeret for en kommune med 15 
involverede medarbejdere).

• Hvordan påvirker den digitale genoptræning jeres faglig driftsledelse (bliver 
der behov for ekstra koordinering eller andet?)

• Hvad er jeres uddannelsesbehov (introduktion/oplæring i løsning eller 
andet?)

• Hvor meget tid bruger I på brugeroprettelse, dobbeltindtastning, 
administration osv., når I anvender de digitale genoptræningsløsninger? 
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3. Hvordan bliver vi klar som organisation og hvad kræver det?
- konklusioner (I)

Afledte konsekvenser 
for Business casen

Spørgsmål Kommunernes vurderinger og observationer Ko nklusion ift. analyse
Hvor mange medarbejdere vil blive 
involveret i arbejdet med Digital 
Genoptræning, hvis det rulles ud i 
fuld skala. Er det alle terapeuter og 
hvor mange drejer det sig om hos i 
en gennemsnitskommune?

Kommunerne er organiseret forskelligt på genoptræningsområdet. Kommunerne kan 
både have centrale ambulante afdelinger og decentrale genoptræningsenheder. 
Nogle kommuner har valgt at terapeuterne skal være specialiserede (ex. Gladsaxe 
Kommune), hvor andre primært arbejder ud fra en generalistmodel (ex. Esbjerg 
Kommune). 
Det vurderes, at en gennemsnitskommune har omkring 50 terapeuter, som arbejder 
med træning fuld tid (arbejdet kan være spredt på flere terapeuter).  
I nogle kommuner, særligt kommuner med specialistmodellen, vil det ikke være 
nødvendigt at involvere alle træningsterapeuter i arbejdet med digitalt understøttet 
genoptræning, hvor det i andre kommuner reelt vil være de fleste medarbejdere på 
området, som skal involveres. Dette vil variere alt efter, hvordan den enkelte 
kommune vælger at organisere sig på området. 

I den opstillede business case antages det, at en 
gennemsnitskommune ved fuld indfasning vil have behov 
for at involvere 50 medarbejdere i arbejdet med digital 
genoptræning. Eftersom der regnes med en trinvis 
indfasning af initiativet vil der eksempelvis kun skulle 
involveres 50% af disse det første år, svarende til 25 
medarbejdere for en gennemsnitskommune. I business 
casen regnes med 50% indfasning det første år og 
herefter med yderligere 25% indfasning i hvert af de 
efterfølgende to år.  Behovet for involvering kan variere 
på tværs af kommunerne, da kommunerne er organiseret 
forskelligt. 

Hvordan kan vi indarbejde digital 
genoptræning som et redskab, vi 
visiterer til som en naturlig del af 
processen – hvordan kan vi sikre, at 
det bliver vores førstevalg for 
egnede borgere? 

Kommunerne er generelt organiseret således, at borgerne visiteres til et 
træningsforløb i visitationen, men det er terapeuten i genoptræningen som vurderer, 
om borgeren skal have det ene eller andet forløb, og dermed digitalt understøttet 
genoptræning.  

Visitatoren kan generelt ikke vurdere, om borgeren er egnet til et digitalt understøttet 
kombi-genoptræningsforløb. Kommunerne vurderer, at det kun er for ydelser under 
§86.2, at man kan lægge faste visitationskriterier ind i selve visitationen, hvorved der 
kan visiteres direkte til et forløb fra et ydelseskatalog, hvor digitalt understøttet 
genoptræning indgår. 
Der er behov for konkrete redskaber til at foretage en egnethedsvurdering –
eksempelvis en stratificeringsmodel, som afgør om borgeren skal have individuel 
træning, kombitræning med brug af digitalt understøttet genoptræning eller ren 
holdtræning. Dette har ex Næstved Kommune konkrete erfaringer med. 

Den enkelte medarbejder skal kunne se gevinst, hvis de skal vurdere digital 
genoptræning positivt. Men der skal også være en vis tvang i at bruge det, som skal 
bakkes op af et ledelsesfokus, så man får det ind som et naturligt førstevalg.

Det er vigtigt, at det er ”roll back/fall back” funktion, så terapeuterne kan tage en 
borger ud af det digitale genoptræningsforløb, hvis borgeren reelt ikke er egnet til 
forløbet, eller ikke får nok effekt ud af træningen.

På udvalgte områder skal det være et krav til terapeuten 
at have digitalt understøttet træning som førstevalg, hvis 
borgeren vurderes som egnet. Det kræver operationelle 
vurderingsredskaber.  

*Der er ansat 6.857 ergoterapeuter og fysioterapeuter 
pr. november 2013 i ikke-ledende stillinger i danske 
kommuner (elever og fleksjobbere indgår ikke i tallet, 
kilde fldnet.dk). 
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3. Hvordan bliver vi klar som organisation og hvad kræver det?
- konklusioner (II)

Afledte konsekvenser 
for Business casen

Spørgsmål Kommunernes vurderinger og observationer Ko nklusion ift. analyse
Hvordan påvirker den digitale 
genoptræning jeres faglig driftsledelse 
(bliver der behov for ekstra 
koordinering eller andet?)

Umiddelbart erstatter den nye opgave noget andet i en driftsenhed. Der kan i en 
overgangsperiode være en meropgave, men det er ikke anderledes end andre 
forandringsprocesser og omorganiseringer i kommunerne. På sigt bliver ressourcebehovet 
derfor det samme som i dag.

Der regnes ikke i business casen med et 
mertidsforbrug på driftsledelsen. 

Hvad er jeres uddannelsesbehov 
(introduktion/oplæring i løsning eller 
andet?)

Overordnet vurderes det, at uddannelsesbehovet i forhold til brug af de digitale løsninger ikke 
adskiller sig fra andre former for terapeutfaglig efteruddannelse, og som sådan ikke kræver, at 
der afsættes særskilt tid til dette område.

Medarbejderne skal have den nødvendige viden om løsningerne, så de ikke forfordeler de 
digitale løsninger, men neutralt kan vælge den rigtige løsning, når borgeren visiteres/vurderes. 

Der er vigtigt, at der er mindst én medarbejder i kommunen, som har rigtig godt styr på de 
digitale træningsløsninger, men på sigt en bred forankring, så der grundlag for løbende 
sidemandsoplæring og introduktion af nye medarbejdere.

Mere generelt skal der sættes ind på uddannelsesinstitutionerne, man skal introduceres til 
teknologi på praktikophold, og det skal integreres bedre i undervisningen.

I business casen er det antaget, at 
uddannelsen i de digitale træningsredskaber 
indgår som en naturlig del af 
medarbejdernes øvrige efteruddannelse og 
introduktion til nye træningsmetoder.

Der afsættes derfor ikke særskilt tid til 
uddannelse af medarbejdere i business 
casen.  

Hvordan påvirker den digitale 
genoptræning jeres faglig driftsledelse 
(bliver der behov for ekstra 
koordinering eller andet?)

Umiddelbart erstatter den nye opgave noget andet i en driftsenhed. Der kan i en 
overgangsperiode være en meropgave, men det er ikke anderledes end andre 
forandringsprocesser og omorganiseringer i kommunerne. På sigt bliver ressourcebehovet 
derfor det samme som i dag.

Der regnes ikke i business casen med et 
mertidsforbrug på driftsledelsen. 
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3. Hvordan bliver vi klar som organisation og hvad kræver det?
- konklusioner (III)

Afledte konsekvenser 
for Business casen

Spørgsmål Kommunernes vurderinger og observationer Ko nklusion ift. analyse
Hvor meget tid bruger I på 
brugeroprettelse, dobbeltindtastning, 
administration osv., når I anvender de 
digitale genoptræningsløsninger? 

Det vurderes, at der bruges en del tid på dobbeltindtastning på tværs af EOJ-systemer og 
digitale genoptræningssystemer. Det dækker både over:

A) oprettelse af genoptræningsplan i den digitale genoptræningsløsning (omkring 5-7 minutter 
pr. forløb).

B) dobbeltindtastning i EOJ-systemet omkring gennemførte forløb, som er registreret i de 
digitale genoptræningsløsninger. Det gælder dog kun for de kommuner, som er systematiske i 
deres opfølgning og registrerer dette i dag (de opgiver at der minimum bruges 5 min. på 
opgaven pr. forløb). Der kunne også være ekstra gevinster, hvis oplysninger om tidligere forløb 
var samlet på journalen, så det var muligt at se, at der var blevet trænet tidligere; Roskilde 
arbejder eksempelvis med disponeret tid pr. borger, som kræver indtastning af gennemførte 
træningssessioner.

Det er i business casen antaget, at der 
bruges omkring 12 minutter på 
dobbeltindtastning for hvert 
genoptræningsforløb.

Andet Kommunerne fremhæver, at de allerede i dag oplever, at der kan være problemer med, at 
samle nok deltagere med samme træningsbehov til de enkelte hold. En af årsagerne er, at der 
er mange udbydere af genoptræning (særligt i de kommuner som har outsourcet opgaven).

Nogle kommuner forventer, at denne problemstilling vil blive værre, hvis der indføres digitalt 
understøttet træning i en række forløb og rekrutteringsgrundlaget til holdtræningen dermed 
gøres mindre.

Den forventede konsekvens vil være, at deltagerne på de fysiske hold ikke vil have samme 
træningsbehov og dermed vil kræve mere individuel tid under træningssessionerne, eller at 
holdene ikke vil blive fyldt op.

Det antages, at omlægningen af nogle 
træningssessioner til digital træning ikke i 
sig selv vil have konsekvenser for at 
rekruttere deltagere til de træningshold, der 
skal etableres, da der fortsat vil indgå 
holdtræning i alle forløb, som tidligere 
indeholdt holdtræninger.
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• Mange kommuner arbejder med standardforløb :

• Standardforløbene udtrykker de hyppigst leverede træningsforløb (nogle borgere stoppes tidligere og nogle 
borgere forlænges)

• Der er på tværs af kommunerne variation i de udbudte standardforløb (forløbenes varighed i uger, mængden af 
træning i ATA-timer samt vægtningen af individuel træning og hold træning)

• Standardforløb på §140 er i mange kommuner knyttet til diagnoser:

• Træningsbehovet er indholdsmæssigt forskelligt fra diagnose til diagnose (sammensætning af program, typer af 
øvelser m.m.)

• Flere diagnoser tilbydes i mange kommuner standardforløb af samme varighed og med samme træningsmængde

• Standardforløb på §86.1 er typisk opdelt efter træningens organisering:

• Individuel træning, holdtræning og kombinationsforløb

• Nogle kommuner arbejder desuden med en eksplicit kobling af standardforløb til funktionsevnevurdering.

• Standardforløb på §86.2 er mere varieret på tværs af kommunerne:

• Nogle kommuner har (næsten) ingen forløb. Andre kommuner har mange.

• Nogle kommuner har en del forløb, der på grund af indhold eller kobling til borgers øvrige behov virker mindre 
egnede til digital træning.

Observationer vedrørende serviceprocesser (I)
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• Det forventes, at digitalt understøttet genoptræning kan udgøre et passende alternativ, når det leveres 
som en del af et blandet træningsforløb. Dette baseres på præmisserne for de forskellige kommunale 
pilotforsøg og vurderinger fra forskellige kommuner med erfaringer på området.

• Det forventes, at blandet træning som minimum kan give den samme effekt som den traditionelle 
træning. Det baseres bl.a. på, at der foreligger en række internationale RCT-studier, som viser:

• At forskellige digitale træningsteknologier (baseret på internet, apps el. video) generelt kan 
motivere til en øget træningsindsats i hjemmet hos ældre og andre borgere med træningsbehov.

• At digitalt understøttet træning på linje med holdtræning på træningscenter giver højere compliance
end hjemmetræning uden supervision. 

Observationer vedrørende serviceprocesser (II)
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Der er fastlagt standardiserede as-is-forløb, som b eskriver varighed, antal træningsgange, 
forbrugt terapeuttid og tilsvarende parametre i rel ation til hver af de ni delmålgrupper. De 
fastlagte standardforløb er sammensat, så de bedst muligt udtrykker den observerede variation på 
tværs af kommunerne. 

Der er valgt en generel model for design af to-be-f orløb, hvor der er holdt fast i princippet om, at 
borgeren i forløbet fortsat skal have individuel el ler holdbaseret træning baseret på fysisk 
fremmøde. Der er således tale om kombinationstræning, hvor traditionel træning kombineres med 
digitalt understøttet træning. Analysen og den tilhørende business case regner ikke med fuld 
substitution af den fysiske træning, selvom det har været forsøgt i enkelte pilotprojekter.  

Der regnes typisk med, at antallet af træningssessi oner baseret på fysisk fremmøde reduceres 
til omkring halvdelen af det nuværende niveau . Til gengæld suppleres med mindst et tilsvarende 
antal digitalt understøttede træningssessioner. Den digitalt understøttede træningsform giver mulighed 
for langt mere og mere fleksibel træning for borgeren, hvis det er relevant ift. træningsforløbet.

Konklusioner vedrørende serviceprocesser
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Kommunerne skal have ansvar for visitering og vurde ring af borger, så digitalt understøttet 
genoptræning bliver det naturlig førstevalg. Kommunerne skal visitere og vurdere, om borgerne kan 
benytte det digitale træningsmiddel, så det ikke bliver at betragte som et frit tilbud til borgerne. Det 
kræver, at der arbejdes systematisk med operationelle visitations- og vurderingsredskaber, så digitalt 
understøttet genoptræning bliver det naturlige førstevalg. Det har nogle kommuner allerede gjort på 
enkelte genoptræningsområder.  

Der skal etableres en samlet professionel håndterin g af logistikken. Der skal etableres et samlet 
set-up omkring hele logistikken med levering, opsætning, tjek og introduktion samt nedtagning af udstyr 
osv. Dvs. at enten en central enhed i kommunen eller på tværs af kommuner, alternativt en privat 
leverandør, varetager opgaven, så det bliver professionelt og driftssikkert. Det regnes i analysen kun 
med, at borgerne selv skal tage mobilt letvægtsudstyr med hjem og aflevere det igen.

Der skal etableres et stordrifts-set up på supporte n. Der skal etableres en support, som kan favne 
de forskellige typer af teknologier, herunder både teknisk og faglig support. Det kan evt. være via 
private leverandører eller fælleskommunale supportcentre. Der kan evt. arbejdes med en faglig 2. level
support, hvor supporten kan henvise til en terapeut.

Der er behov for en fælleskommunal rammeaftale. Det forudsættes, at der etableres en 
fælleskommunal rammeaftale på området med flere leverandører, hvor kommunerne let kan indkøbe 
forskellige teknologityper. Kommunerne skal fortsat have valgfrihed til at indgå andre aftaler på egen 
hånd.

Konklusioner vedrørende organisering (I)


