
 

 

 

ANALYSE AF DIGITALT 
UNDERSTØTTET 
GENOPTRÆNING 
 

18. marts 2014 

 

 



 

 

 

 

PA Regional Office: 

PA Consulting Group 

Tuborg Boulevard 5 

DK-2900 Hellerup 

Tel:  +45 39 25 50 00 

Fax:  +45 39 25 51 00 

www.paconsulting.com 

 

Version: 1.0 

    



 

1 

 

PA Consulting Group (PA) vurderer, at der med national udbredelse af digital 
genoptræning for de i analysen omfattede målgrupper kan realiseres 283 mio. kr. 
over en periode på fem år. Givet et umodent marked og de begrænsede erfaringer 
på området er der stor usikkerhed forbundet med estimatet. Der er derfor generelt 
anlagt et forsigtighedsprincip i antagelserne i business casen. Usikkerheden betyder, 
at potentialet kan vise sig både mindre og større end det estimerede. I et positivt 
scenarie, hvor perspektiverende gevinster medregnes, kan der være et potentiale på 
op til 930 mio. kr. Det vurderes desuden, at de teknologiske barrierer for at 
igangsætte en national udbredelse af initiativet er mindsket i løbet af de seneste år, 
og det forventes, at denne udvikling vil fortsætte. En forudsætning for realisering af 
det økonomiske potentiale er en væsentlig tværgående indsats, der blandt andet 
omfatter en professionel organisering af området og procedurer, som kan gøre digital 
træning til kommunernes naturlige førstevalg. 

Baggrund og introduktion til analysen 

Regeringen, KL og Danske Regioner har i regi af initiativ 3.2 om digitalt understøttet genoptræning i 

den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd 2013-2020 igangsat en analyse, der har til formål at 

samle eksisterende erfaringer med digitalt understøttet genoptræning i kommunerne, herunder at 

tilvejebringe en foreløbig national business case for udbredelse af digital genoptræning. På baggrund 

af analysens resultater forventes der fastsat konkrete målsætninger for udbredelse af digital 

genoptræning frem mod 2020. Analysen er gennemført af PA Consulting Group
1
 i perioden december 

2013 til marts 2014 i samarbejde med en projektgruppe bestående af Digitaliseringsstyrelsen, KL og 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt to kommunale observatører fra to 

af de i analysen omfattede kommunale projekter.    

Analysen omfatter eksisterende kommunale erfaringer med digitalt understøttet træning, herunder 

erfaringerne med ”Online-træning” i Gribskov Kommune, ”Virtuel Genoptræning” i 15 danske 

kommuner herunder Esbjerg Kommune, ”Mobil Interaktiv Genoptræning” i Gladsaxe, Lyngby-

Taarbæk, Rudersdal og Gentofte Kommune samt ABT-projekterne ”Online-velfærd” i Aalborg, 

Aabenraa, Greve og Kerteminde Kommune og ”Effektivisering og forbedring af genoptræningsydelser” 

i Aarhus Kommune. Samlet set er der på tværs af de fem projekter tale om erfaringer fra ca. 5.000 

digitalt understøttede træningssessioner afprøvet hos ca. 270 borgere. Analysen er desuden suppleret 

med generelle erfaringer og perspektiver fra øvrige kommunale projekter, projekter på det 

telemedicinske område, udenlandske erfaringer mv.  

Analysens konklusioner og hovedresultater 

Analysens hovedkonklusioner er: 

1. Den opstillede business case er positiv med 283 mio. kr. over fem år 

2. Som perspektiv kan det økonomiske potentiale være større - op til godt 900 mio. kr.   

3. Der regnes i business casen med en betydelig usikkerhed 

                                                      

1
 I analysen har PA samarbejdet med underleverandørerne CEDI og Spitze & Co.  

KONKLUSION OG RESUMÉ AF ANALYSEN  
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4. Den kliniske effekt af digital træning er ikke dokumenteret tilstrækkeligt i en dansk kontekst 

5. Der er en stor potentiel målgruppe for digital genoptræning 

6. Der er få teknologiske barrierer for at igangsætte digital genoptræning 

7. Realisering af potentialet vil kræve en reorganisering og professionalisering 

8. Realisering af potentialet vil kræve fælles indkøb og skærpet konkurrence. 

 

1. Den opstillede business case er positiv med 283 mio. kr. 

Den opstillede business case for brug af digital genoptræning er samlet set positiv med et akkumuleret 

nettopotentiale over business casens femårige løbetid på 283 mio. kr. på landsplan. For en 

gennemsnitskommune med omkring 57.000 indbyggere udgør det samlede femårige nettopotentiale 

knap 3 mio. kr. Der er betydelig usikkerhed forbundet med potentialet. 

Business casens akkumulerede bruttopotentiale over fem år er på 789 mio. kr., hvoraf 529 mio. kr. 

knytter sig til sparet terapeuttid og 260 mio. kr. til besparelser på betalt transport af borgere. De 

samlede omkostninger over fem år er på 506 mio. kr. 

På landsplan er spændet mellem worst case og best case for business casens samlede femårige 

nettopotentiale 73-766 mio. kr. Best case og worst case er opstillet som to scenarier, der synliggør 

usikkerheden i business casen ved en beregning af potentialet med henholdsvis højeste og laveste 

estimat for værdien af hver af de mest usikre inputvariable: 

 Størrelsen af målgruppen 

 Andelen af egnede borgere i hver målgruppe 

 Graden af digital substitution fra as-is til to-be 

 Prisniveauet for løsninger til digital genoptræning. 

Det årlige nettopotentiale ved en fuld indfasning af business casen er 80 mio. kr. på landsplan. 

Spændet mellem worst case og best case for business casens årlige nettopotentiale ved fuld 

indfasning er 28-198 mio. kr. 

Nedenstående figur sammenfatter business casens hovedresultater. 
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Figur 1 Business casens hovedeffekter 

 

 

Den største besparelse i business casen ligger i en reduktion af terapeuttid. Herudover viser analysen, 

at der også er væsentlige besparelser at hente på reducerede omkostninger til betalt transport af 

borgere. De største omkostninger ligger i anskaffelse og drift af de digitale genoptræningsløsninger. 

Ud over de økonomiske gevinster er der en række kvalitative gevinster at hente: 

 Mange kommuner oplever eksempelvis problemer med compliance i forbindelse med traditionel 

genoptræning, hvor borgerne ikke følger programmet for egentræning i det anbefalede omfang 

eller udebliver fra den fysiske træning. Her viser erfaringerne fra en række internationale studier, at 

motivation og aktivitetsniveau i hjemmetræningen stiger, når træningen understøttes digitalt. 

Erfaringerne fra de danske pilotprojekter, hvor de fleste forløb er gennemført med digital træning 

som supplement, og hvor borgerne har fået et tilbud om at være med i pilotprojektet, er også, at 

borgerne generelt er glade for den træningsmulighed udstyret tilbyder, særligt i forhold til en øget 

fleksibilitet i træningen og muligheden for at blive i hjemmet frem for at skulle transportere sig til et 

træningscenter. 

 Endvidere kan digital træning være med til at understøtte kommunernes arbejde med sundheds- 

og mestringsstrategier, hvor målet ofte er, at borgerne skal kunne tage ansvar for eget liv og blive 

længere i eget hjem med en god funktionsevne, såkaldt hverdagsrehabilitering. 

 Endelig er der et væsentligt borgerperspektiv i, at kommunal genoptræning på nogle måder kan 

ses som endnu et element i et samlet arbejde med digitalt understøttet sundhed og pleje, der på 

sigt vil kunne give borgerne mere sammenhængende behandlings- og plejetilbud.  

 

-23 -19 10 37
73

-13
27

111

188

283

35

158

356

547

766

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2015 2016 2017 2018 2019

m
io

. k
r.

1

Akkumuleret nettopotentiale over fem år

Worst case Estimat Best case(1) Nutidsværdi

-13 27
111

188
283

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

2015 2016 2017 2018 2019

m
io

. k
r.

 1

Akkumuleret nettopotentiale over fem år

Bruttopotentiale Omkostninger Nettopotentiale(1) Nutidsværdi



 

4 

 

2. Som perspektiv kan det økonomiske potentiale være større - op til 930 mio. kr.  

Den opstillede business case har vist et estimeret potentiale over fem år på 283 mio. kr., men 

potentialet kan vise sig betydeligt større, hvis en række af de fastlagte forudsætninger udvikler sig 

mere positivt end antaget. 

Der er som led i analysen foretaget en perspektivering baseret på en antagelse om, at den 

grundlæggende teknologiske udvikling i samfundet går hurtigere end antagelserne i den opstillede 

business case tilsiger. Den teknologiske udvikling kan eksempelvis bestå i, at det bliver muligt at 

anvende borgernes eget udstyr (BYOD), eller at prisen på de digitale træningsløsninger kan 

nedbringes ved udnyttelse af fællesoffentlige komponenter og infrastrukturer. Dette har konsekvenser 

i forhold til såvel potentialeside som omkostningsside i business casen.  

Perspektiveringen af business casens kvantitative gevinster viser: 

 At det akkumulerede nettopotentiale over fem år alt andet lige kan vokse til 383 mio. kr. på 

landsplan mod 283 mio. kr. i den opstillede business case svarende til, at det samlede 

nettopotentiale over en femårig periode vil blive 35 % større. Tilsvarende vokser spændet mellem 

worst case og best case til 120-930 mio. kr. mod 73-766 mio. kr. i den opstillede business case. 

 At det årlige nettopotentiale ved en fuld indfasning af business casen alt andet lige vil ligge 28 % 

højere svarende til 102 mio. kr. på landsplan mod 80 mio. kr. i den opstillede business case. 

Spændet mellem worst case og best case er her 38-234 mio. kr. mod 28-198 mio. kr. i den 

opstillede business case. 

 

3. Der regnes i business casen med en betydelig usikkerhed 

Der regnes i business casen med en betydelig usikkerhed. De væsentligste årsager er, at der på 

nuværende tidspunkt mangler erfaring med, i hvilket omfang digital genoptræning kan erstatte 

træningssessioner baseret på fysisk fremmøde, at der er usikkerhed omkring hvor mange borgere i de 

udvalgte målgrupper, der kan modtage digital træning, samt at der er usikkerhed om antallet af forløb 

på landsplan, jf. også afsnit 4.3.2 om analysens usikkerheder. Usikkerhederne betyder, at business 

casens resultater kan vise sig både mindre og større, end det er estimeret på nuværende tidspunkt. 

Business casens potentialer er som følge heraf estimeret forsigtigt, ligesom der er indregnet et 

usikkerhedsspænd med en worst case og en best case. Spændet mellem best case og worst case 

bestemmes af den indregnede usikkerhed på de inputvariable i business casen, hvis værdi er 

forbundet med betydelig usikkerhed, og som samtidig viser høj følsomhed, det vil sige, de variable, 

der har stor betydning for business casens samlede resultat. Der er således gennemført en 

følsomhedsanalyse for at tydeliggøre, hvor det er særligt vigtigt at sikre et præcist estimat for 

inputvariablens værdi. 

Fælles for disse variable er, at den usikkerhed, der knytter sig til dem, er direkte forbundet med det 

generelt set relativt lave modenhedsniveau både hvad angår konkurrencesituationen på markedet, det 

organisatoriske setup omkring genoptræning og vedligeholdende træning i de enkelte kommuner samt 

de indhøstede erfaringer med anvendelse af digital genoptræning i en driftssituation. 

 

4. Den kliniske effekt af digital træning er ikke dokumenteret i en dansk kontekst 

En gennemgang af evalueringerne for de afsluttede pilotprojekter viser, at projekterne kun i begrænset 

omfang har opnået systematiske og dokumenterbare erfaringer med effekten af de digitale 

træningstiltag. 

Det er på baggrund af de hidtidige erfaringer derfor ikke muligt at konkludere, at digital understøttet 

genoptræning er et passende alternativ til de nuværende træningstilbud. Analysen og den opstillede 

business case bygger derfor på en antagelse om, at digitalt understøttet træning kan udgøre et 

passende alternativ til de nuværende træningstilbud, når det leveres som en del af et kombineret 

forløb, der også omfatter træning under vejledning af en terapeut ved fysisk fremmøde. 
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De teknologiske løsninger til digitalt understøttet træning er så nye, at der ikke på nuværende 

tidspunkt foreligger kliniske studier, som dokumenterer, at digitalt understøttet træning har en effekt, 

der er sammenlignelig med eller bedre end træningssessioner baseret på fysisk fremmøde. Generelt 

har borgerne i pilotprojekterne haft positive erfaringer med at afprøve de digitale træningsløsninger, og 

flere borgere har i kvalitative studier givet udtryk for, at de digitale træningsløsninger er blevet oplevet 

som motiverende.  

Der foreligger endvidere en række danske og udenlandske studier, der på samme måde som 

pilotprojekterne indikerer, at det er forventeligt, at der kan opnås positive effekter af en anvendelse af 

digitalt understøttet genoptræning. 

Som led i et af de pilotprojekter, der er omfattet af nærværende analyse, er der igangsat et RCT-

studie
2
, som omfatter anvendelse af en af de undersøgte digitale træningsløsninger på en gruppe af 

borgere med knæ- og hoftealloplastik. Resultatet af dette forsøg forventes at foreligge i løbet af 2014. 

Flere andre kommuner arbejder med at kunne igangsætte tilsvarende forsøg, men status, finansiering 

og forventet færdiggørelse ligger ikke fast. 

 

5. Der er en stor potentiel målgruppe for digital genoptræning 

I alt har analysen estimeret, at der inden for de i analysen omfattede målgrupper vil være 201.100 

træningsforløb i business casens startår (2015), voksende til godt 217.500 træningsforløb i løbet af 

business casens femårige løbetid. Det samlede antal forløb fordeler sig på følgende måde inden for 

de tre hovedmålgrupper (i 2015): 

 142.900 kommunale genoptræningsforløb efter Sundhedslovens § 140 

 32.400 genoptræningsforløb efter Servicelovens § 86.1 

 25.800 forløb vedrørende vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.2 

Analysen viser, at ikke alle forløb med de nuværende teknologiske løsninger er egnede til digitalt 

understøttet træning, hvilket skyldes en kombination af specifikke forhold i relation til den enkelte 

borgers diagnose, behandlingsbehov og kompetencer samt ydre omstændigheder som plads i 

hjemmet og i enkelte tilfælde adgang til en tilstrækkelig internetforbindelse. 

En kortlægning af kommunernes eksisterende træningstilbud viser, at de tre hovedmålgrupper trods 

variationer fra kommune til kommune kan underinddeles i ni delmålgrupper baseret på vejledende 

diagnoser og organiseringen af træningen. For hver af de ni delmålgrupper er der i analysen opstillet 

et standardiseret træningsforløb (as-is), som beskriver forløbets varighed i uger, mængden af træning 

i ATA-timer
3
 samt vægtningen af individuel træning og holdtræning.  

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. I de fastlagte 

træningsforløb regnes der således typisk med, at antallet af træningssessioner baseret på fysisk 

fremmøde reduceres til omkring halvdelen af det nuværende niveau, og at der til gengæld suppleres 

med mindst et tilsvarende antal digitalt understøttede træningssessioner og ofte flere. Antallet vil 

variere på tværs af delmålgrupper. 

Samlet set betyder ovenstående, at det estimerede nettopotentiale i den opstillede business case er 

beregnet med afsæt i, at der over en femårig periode sker en omlægning af halvdelen af de konkrete 

træningssessioner i 55.000 træningsforløb, svarende til en delvis omlægning af træningstilbuddet i 25 

% af samtlige forløb i de identificerede målgrupper. 

                                                      

2
 Randomised Controlled Clinical Trial (RCT)/Randomiseret Klinisk Studie er en undersøgelse, hvor en gruppe patienter 

modtager en behandling, og en anden gruppe patienter modtager en anden behandling eller ingen behandling. Valget mellem 

de to behandlingsformer sker ved lodtrækning. 

3
 ATA timer står for "ansigt-til-ansigt timer" og er den tid, som terapeuterne bruger sammen med borgerne.  
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6. Der er få teknologiske barrierer for at igangsætte digital genoptræning 

Analysen viser, at de teknologiske løsninger til digitalt understøttet genoptræning er modnet 

væsentligt gennem de seneste 1-2 år ud fra et teknisk perspektiv. Det betyder, at der er færre tekniske 

"børnesygdomme" i dag, end observeret i de første afprøvninger i pilotprojekterne. Markedsanalysen 

og dialogen med leverandørerne bekræfter, at flere af løsningerne nu tilbydes i opdaterede versioner, 

hvor flertallet af de tidligere identificerede "børnesygdomme" er afhjulpet. Dette er ikke ensbetydende 

med, at alle udfordringer er løst - der er stadig "børnesygdomme" og et behov for videreudvikling i de 

nuværende løsninger på markedet. 

Den tekniske analyse viser også, at borgernes manglende adgang til internetforbindelser med 

tilstrækkelig båndbredde ikke udgør en væsentlig barriere for at igangsætte en national udrulning af 

digitale træningsløsninger. Det skyldes dels, at kravet til båndbredde i flertallet af de udviklede 

løsninger (realtids video undtaget) er relativt begrænset, dels at kombinationen af fastnet og mobilnet 

samlet set dækker 98 % af landets husstande med 2 Mbit/s upload og download båndbredde niveau. 

De 98 % stammer fra Erhvervsstyrelsens seneste tal fra 2013, hvor procentsatsen er baseret på, hvor 

mange husstande i et givet postnummer der er dækket af bredbånd. 

Analysen har undersøgt behovet for certificering af forskellige typer af teknologi til digitalt understøttet 

genoptræning i henhold til reglerne for klinisk medicinsk udstyr. Konklusionen er, at det for det første 

er leverandørernes fulde ansvar at sikre en sådan certificering, og for det andet, at de digitale 

træningsløsninger som i dag er i brug i kommunerne og som kræver certificering, allerede er 

certificerede. 

Analysen konkluderer, at der er et potentiale i at udnytte allerede implementerede eller planlagte 

fællesoffentlige initiativer, herunder en konkret brug af fællesoffentlige eller fælleskommunale 

infrastrukturkomponenter, men at potentialet ikke ligger på den korte bane. Eksempler på brug af 

enten allerede implementerede eller planlagte infrastrukturkomponenter er fx brug af den 

fælleskommunale serviceplatform, og de kommende fælleskommunale støttesystemer i regi af den 

fælleskommunale rammearkitektur. Dertil kommer (gen)brug af erfaringer og retningslinjer fra arbejdet 

med referencearkitekturer udarbejdet af NSI på telemedicinområdet.    

Endelig konkluderer analysen, at der er behov for integration mellem de digitale træningsløsninger og 

de kommunale omsorgssystemer (EOJ) med henblik på at kunne eliminere behovet for 

dobbeltindtastning af basale borger- og træningsoplysninger på tværs af de to systemtyper. En sådan 

integration forudsætter en investering, som ikke har kunnet fastlægges som led i analysen. For at tage 

hensyn til dette er der i business casen indregnet samlede omkostninger på 13 mio. kr. forbundet med 

administrativt dobbeltarbejde for terapeuterne som følge af en manglende integration over business 

casens femårige periode.  

 

7. Realisering af potentialet vil kræve en reorganisering og professionalisering 

Analysen konkluderer, at der ligger en betydelig forandringsopgave i at gøre digital genoptræning til et 

naturligt førstevalg, når terapeuterne visiterer og tilrettelægger træningsforløb, der er velegnede til 

digital træning. Her efterlyser praktikerne ledelsesmæssige krav og klare retningslinjer, der kan støtte 

den organisatoriske og kulturelle omstilling. 

Analysen konkluderer endvidere, at der er behov for at etablere en professionel serviceorganisation til 

at understøtte digital genoptræning i kommunerne, herunder: 

 Træningsmæssig og teknisk introduktion af borgeren til den digitale træningsløsning 

 Faglig og teknisk support til borgeren undervejs i træningsforløbet 

 Logistik i relation til klargøring, levering, opsætning samt nedtagning og afhentning af udstyr. 

Analysen konkluderer, at der er behov for at professionalisere disse funktioner, så en dårlig 

organisering og håndtering af praktikken omkring digital genoptræning ikke tager tid fra terapeuternes 
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fokus på selve træningsindsatsen og/eller skaber dårlige oplevelser for borgerne. Her peger analysen 

på mulighederne for at etablere centraliserede funktioner til at varetage en eller flere af disse opgaver, 

så der kan opnås stordriftsfordele - enten som fælleskommunale samarbejder med brug af 

kommunernes eksisterende servicefunktioner, eksempelvis hjælpemiddelcentre, eller via national eller 

fælleskommunal udlicitering til private leverandører på markedet. Der er afsat ressourcer til dette i 

analysens business case.  

Samlet set vil en professionel tilgang til implementering og organisering af digital genoptræning i 

kommunerne kunne bidrage væsentligt til, at den samlede business case bliver positiv og kan 

realiseres. 

 

8. Realisering af potentialet vil kræve fælleskommunalt indkøb og skærpet 

konkurrence 

Analysen viser, at kommunerne ikke har stillet præcise krav til leverandørerne, og at markedet derfor 

ikke er blevet prøvet i konkurrencemæssig henseende, eksempelvis gennem større 

udbudsforretninger. Baggrunden for dette er, at det hidtidige arbejde med digital træning i al 

væsentlighed er sket i regi af en række offentligt støttede pilot- og udviklingsprojekter, og at der har 

været lav efterspørgsel uden for disse projekter. Det er derfor PA's vurdering, at prissætningen på 

markedet ikke afspejler en reel konkurrencesituation ved national udbredelse af digitale 

træningsløsninger, og at der vil være væsentlige besparelser i et sådant setup. I analysen er der 

differentieret med forskellige rabatsatser på forskellige typer af udstyr, afhængigt af hvilke 

komponenter der indgår i de forskellige teknologiske arketyper. Nogle af komponenterne er 

standardudstyr, hvor der kan opnås traditionelle indkøbsrabatter og andre dele af løsningerne er 

specialudviklede, hvorfor der regnes med mere moderate rabatter i business casen, selvom der 

erfaringsmæssigt kan være større besparelser at hente i udbud af specialudviklet it og software.      

Analysen viser endvidere, at der er et behov for at professionalisere og systematisere indkøbet af 

digitale træningsløsninger, så de kommunale træningsenheder og sundhedsforvaltninger får let og 

effektiv adgang til at anskaffe nødvendigt udstyr i takt med, at et stigende antal forløb omlægges. Det 

er i forlængelse heraf vurderingen, at der ligger en væsentlig fælleskommunal opgave i at få etableret 

de rette indkøbsaftaler. 

Endelig konkluderer analysen, at det i forbindelse med etableringen af indkøbsaftaler på området bør 

overvejes, hvilke udbuds- og aftalemodeller, der bedst tilgodeser delvist modsatrettede hensyn om at 

sikre de bedst mulige priser, skabe en vis variation i udbuddet af løsninger og bibeholde den 

innovationskraft, der er i markedet. 
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Regeringen, KL og Danske Regioner har som led i den fællesoffentlige Strategi for 
Digital Velfærd 2013-2020 igangsat et initiativ om genoptræning i eget hjem ved 
hjælp af fx spilteknologi og videomøder – Initiativ 3.2 Digitalt understøttet 
genoptræning. Initiativet skal sætte rammen for overgangen til digital genoptræning i 
kommunerne frem mod 2020. Som følge af initiativet er der gennemført en analyse af 
de kommunale erfaringer med digitalt understøttet genoptræning. Analysen er 
gennemført af PA Consulting Group (herefter benævnt PA) i perioden december 
2013 til marts 2014. 

1.1 Formål med analysen 

Analysens formål er at samle eksisterende erfaringer med digitalt understøttet genoptræning i 

kommunerne, herunder tilvejebringe en foreløbig national business case. Den samlede analyse er 

udformet med henblik på at kunne indgå i beslutningsgrundlaget for fastsættelse af mål for udbredelse 

af digital genoptræning frem mod 2020. 

1.2 Baggrund og afgrænsning 

Den demografiske udvikling og tidligere udskrivning fra hospital til eget hjem betyder, at flere borgere 

skal transporteres til og fra genoptræning. Ved i højere grad at genoptræne borgeren i eget hjem med 

videokontakt og spilteknologi forventes borgerne at kunne varetage en større del af træningen selv, 

hvilket kan være med til at reducere terapeuttid, ligesom udgifter til transport vil kunne reduceres.  

En udnyttelse af de teknologiske muligheder på genoptræningsområdet forventes således at kunne 

bidrage til, at genoptræning i fremtiden kan leveres mere omkostningseffektivt.  

En række kommuner har gennemført pilotprojekter med digital genoptræning, herunder to projekter i 

regi af Fonden for Velfærdsteknologi. Generelt oplever pilotprojekterne 

implementeringsvanskeligheder, hvad angår både teknologien og omlægning af arbejdsgange. For at 

vurdere, om området rummer potentiale for kvalitetsforbedringer og effektiviseringer, er det besluttet at 

gennemføre en analyse, der samler erfaringerne.  

Analysen er første fase af et initiativ, der skal sætte rammen for overgangen til digital genoptræning i 

kommunerne. På baggrund af analysens resultater og eventuelt yderligere evalueringsaktiviteter 

forventes der i anden fase fastsat konkrete målsætninger for udbredelse af digital genoptræning frem 

mod 2020. Ved en aftale om digital genoptræning vælges der i initiativets tredje fase model for 

udbredelse. 

Analysen er indledningsvist afgrænset til at omfatte eksisterende kommunale erfaringer, herunder 

erfaringerne med ”Online-træning” i Gribskov Kommune, ”Virtuel Genoptræning” i 15 danske 

kommuner herunder Esbjerg Kommune, ”Mobil Interaktiv Genoptræning” i Gladsaxe, Lyngby-

Taarbæk, Rudersdal og Gentofte Kommune samt ABT-projekterne ”Online-velfærd” i Aalborg, 

Aabenraa, Greve og Kerteminde Kommune og ”Effektivisering og forbedring af genoptræningsydelser” 

i Aarhus Kommune. Derudover er inkluderet generelle erfaringer og perspektiver fra øvrige 

kommunale projekter, projekter på det telemedicinske område, udenlandske erfaringer mv.  

1 INDLEDNING OG BAGGRUND 
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1.3 Leverance 

Den samlede afrapportering på analysen består af: 

9. En samlet overskuelig præsentation af analysen med illustrationer af aggregerede data og 

analyseresultater samt en opsummerende analyserapport i Word med følgende bilag: 

– Bilag 1. Markedsoverblik (spor A) 

– Bilag 2. Servicedesign og organisering (spor A) 

– Bilag 3. Notat om udstyr og bredbånd (spor B) 

– Bilag 4. Notat om omsorgssystemer og den nationale videoinfrastruktur (spor B) 

– Bilag 5. Business case-notat (spor C). 

 

10. Herudover er der i forbindelse med gennemførelsen af analysen leveret en række løbende 

arbejdsdokumenter, statusnotater, præsentationer og delleverancer.  

1.4 Analyseprojektets organisering 

Analysen har været organiseret med en operationel projektgruppe med deltagelse af Digitaliserings-

styrelsen, KL og Socialstyrelsen, samt repræsentanter fra to af de i analysen omfattede kommunale 

projekter, som har afholdt løbende møder gennem forløbet, ligesom gruppen har været med til at 

kvalificere metodiske valg, resultater og leverancer. Herudover er projektet blevet fulgt af Den 

nationale koordinationsgruppe for social-it. 

1.5 Metode 

Dette afsnit beskriver de overordnede metoder, forudsætninger og afgrænsninger, som gælder for 

analysen, herunder konkrete fremgangsmåder for processen med gennemførte aktiviteter. PA har 

valgt et løsningsdesign, hvor kundens syv hovedspørgsmål fra analysens opgavebeskrivelse 

adresseres gennem tre hovedspor. Der er lagt stor vægt på genbrug af eksisterende data og 

erfaringer og på udnyttelse af metoder, der sikrer, at analysen tilvejebringer det nationale perspektiv 

på business casen. 

Nedenstående figur giver et samlet overblik over analysens metodedesign. 

Figur 1. Overblik over metodedesign 
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I det følgende gennemgås centrale metoder og afgrænsninger for de enkelte spor i projektet. 

Anvendte metoder refererer til ovenstående figur. 

1.5.1 Spor A – Målgrupper og servicedesign 

Spor A er opdelt i fire temaer: 

1. Markedsanalyse: Analysens formål er at give et overblik over markedets teknologier og 

modenhed. Analysen er primært gennemført via desk research. Denne omfatter gennemgang af 

evalueringsrapporter fra pilotprojekter, gennemgang af informationer om andre relevante projekter og 

teknologier eksempelvis via hjælpemiddeldatabasen og MedCom's database over diverse tele-

medicinske projekter mv. Herudover er der gennemført interview med Pernille Jakobsen, som er 

forsker fra UC Syddanmark (M7) omkring erfaringer med teknologierne i Danmark og internationalt, og 

der er gennemført leverandørinterviews af flere leverandører af genoptræningsteknologi, herunder de 

leverandører, som har leveret teknologien til analysens primære pilotprojekter: KMD, Welfare 

Denmark, Welfare Solutions, ICura og DukaPC (M8). Endelig er nogle udvalgte kommuner interviewet 

omkring deres erfaringer med teknologierne (M11). 

Resultaterne af markedsanalysen er brugt til at opstille fire teknologiarketyper, som anvendes i 

analysens beregning af omkostningsstrukturer, potentialer mv. 

2. Målgruppeanalyse: Formålet med analysen er at fastlægge relevante målgrupper for digital 

genoptræning og deres volumen. I analysen er eksisterende data fra kommunernes pilotprojekter 

gennemgået tillige med udtræk af data vedrørende antallet af genoptræningsplaner fra Statens Serum 

Institut og Danmarks Statistik (M1). Der er afholdt en heldagsworkshop om målgrupper og 

servicedesign med deltagelse af repræsentanter fra otte kommuner, som alle har erfaring med digitalt 

understøttet genoptræning (Gladsaxe, København, Aalborg, Gribskov, Gentofte, Odense, Roskilde og 

Esbjerg Kommuner) (M4). På workshoppen er analysens oplæg til målgrupper, samt as-is og to-be 

processer drøftet med fagpersoner med terapeutfaglig baggrund. Herudover er der indsamlet 

supplerende data om træningsydelser under hovedmålgrupperne fra et udsnit af danske kommuner, 

som er udvalgt ud fra deres relation til analyseprojektet, erfaring med digitalt understøttet 

genoptræning og ud fra ønsket om kommuner, som repræsenterer en varians ift. størrelse og geografi 

(øst/vest – land/by). Kommunerne er blevet bedt om at levere deres antal visiterede genoptrænings-

planer specificeret på de mest udbredte træningspakker/standardforløb/diagnoser. Projektet har 

modtaget data fra Gentofte, Esbjerg, Odense, København, Gladsaxe, Aarhus og Haderslev 

Kommuner (de fem førstnævnte af disse kommuner har også deltaget i de afholdte workshops, 

hvorved der er overlap mellem kilderne og de kommuner, der har været med til at vurdere service-

processerne) (M2). Det har gjort det nemmere at validere og krydstjekke data. Endelig er der foretaget 

en gennemgang og sammenligning af standardforløb og træningspakker defineret i 37 forskellige 

kommunale ydelseskataloger, hvoraf nogle opererer med vejledende diagnoser (M3). 

3. Serviceprocesanalyse: Formålet med analysen er at fastlægge et billede af de nuværende as-is-

træningsforløb i kommunerne og på den baggrund opstille nogle fremadrettede to-be-forløb med 

anvendelse af digitalt understøttet genoptræning. Analysen er gennemført ved, at der er taget afsæt i 

de i målgruppeanalysen definerede målgrupper. Inden for hver af de definerede målgrupper er der 

optegnet et standardiseret as-is-forløb med inspiration i pilotprojekternes erfaringer og kommunernes 

tilgængelige ydelseskataloger på genoptræningsområdet, hvor der er kigget på ressourceforbrug før, 

under og efter træningen (M3). As-is-forløbet er brugt til at drøfte et fremtidigt to-be-servicedesign pr. 

målgruppe med kommunerne baseret på den af de opstillede teknologiarketyper, der vurderes mest 

egnet/med det bedste erfaringsgrundlag (M4). For hver målgruppe er det endvidere vurderet, hvor stor 

andelen af egnede borgere i målgruppen er. Her er der kigget på pilotprojekternes antagelser (M1) og 

kommunerne har givet input til dette på en heldagsworkshop om målgrupper og servicedesign, jf. 

ovenstående (M4). 
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4. Analyse af fremtidige organisering: Formålet med analysen er at sikre en hensigtsmæssig og 

effektiv organisering af arbejdet med digitalt understøttet genoptræning. Der er taget afsæt i de 

definerede to-be-serviceprocesser. Med det udgangspunkt er der afholdt en heldagsworkshop om 

organisering med repræsentanter fra Gladsaxe, København, Aalborg, Gentofte, Odense, Esbjerg og 

Roskilde Kommuner (M5). På workshoppen om organisering er forskellige modeller for effektiv og 

professionel organisering af opgaven med levering af digital genoptræning drøftet med fagpersoner 

med terapeutfaglig baggrund og projektledere fra de forskellige kommuner. Herudover er 

pilotprojekternes erfaringer med forskellige måder at organisere opgaven på blevet afdækket, 

herunder anvendelse af private leverandører, seniorordninger til support osv. (M1).  

1.5.2 Spor B – Teknologi 

Spor B er opdelt i fire delanalyser: 

1. Analyse af udstyr og bredbånd: Analysen er gennemført via en række kvalitative interviews med 

hhv. KMD, ICURA, Welfare Denmark, DukaPC og Welfare Solutions (M8). Alle interviews er 

gennemført for at få en dybere indsigt i leverandørernes løsninger og et billede af deres fremadrettede 

udviklingsstrategier. De gennemførte interviews har haft en varighed af ca. to timer, hvor flere af disse 

er blevet fulgt op af en række uddybende telefonsamtaler.  

Det noteres, at interviewet med KMD fokuserede på både integration til deres omsorgssystem såvel 

som en generel dialog vedrørende deres målrettede løsninger til det digitale genoptræningsområde. 

De indhentede informationer fra KMD er derfor på udvalgte områder begrænsede set i forhold til 

resten af de andre leverandører. 

Som opfølgning på alle interviews er der på baggrund af en detaljeret forespørgsel blevet indhentet 

informationer omkring priser og bagvedliggende omkostningselementer samt informationer omkring 

mængderabatter og forventet prisudvikling på dele af deres løsninger (M2). Grundet følsomheden af 

førnævnte informationer, herunder priser og prognoser for prisudvikling, er der for to af leverandørerne 

blevet underskrevet en hemmeligholdelsesaftale. De informationer som er omfattet af disse aftaler, er 

blevet anonymiseret og bearbejdet i en samlet estimering, så de ikke kan genfindes direkte i den 

udarbejdede business case.  

Der er yderligere blevet afholdt to generelle demonstrationsmøder med hhv. Gentofte og Gribskov 

Kommune. Formålet med møderne var at få en dybere indsigt i deres konkrete brug af de tekniske 

løsninger i pilotprojekterne. Som en del af disse to møder blev en række kommunale medarbejdere 

interviewet med henblik på at dokumentere deres erfaringer og holdninger i relation til brug af 

borgerens eget it-udstyr (M11).     

Derudover er der blevet gennemført et kvalitativt interview med TeleCare Nord-projektet med en 

varighed på ca. halvanden time (M13). TeleCare Nord-projektet er interessant, da det er et ambitiøst 

tværsektorielt telemedicinsk storskalaprojekt med fokus på KOL-patienter, hvor der gennemføres 

kliniske randomiserede studier af effekten på borgerne. Fokus for interviewet lå primært på projektets 

erfaringer med brug af borgernes eget it-udstyr og bredbåndsforbindelse. Derudover fokuserede 

interviewet på projektets erfaringer og strategiske beslutninger vedrørende integrationsmuligheder og 

-udfordringer relateret til EPJ- og EOJ-systemer. Dertil er der gennem desk research blevet inddraget 

relevante erfaringer og nuværende resultater fra projektet Klinisk Integreret Hjemmemonitorering 

(KIH). KIH er interessant, da der er tale en et telemedicinsk storskalaprojekt, hvor der afprøves 

forskellige løsninger til bl.a. telemedicinsk hjemmemonitorering og aktiv inddragelse af patienten i eget 

forløb (M1). 

2. Analyse af klinisk medicinsk udstyr og certificeringsbehov: Denne analyse er baseret på 

informationer fra de ovenfor nævnte afholdte interviews med hhv. KMD, ICURA, Welfare Denmark, 

DukaPC og Welfare Solutions (M8). Interviewene er brugt til at afdække behov samt aktuel status for 

certificering af de tekniske løsninger til digitalt understøttet genoptræning.  

Der er yderligere blevet gennemført kvalitative interviews med Sundhedsstyrelsen og Delta som er et 

af de førende konsulenthuse inden for certificering af kliniske løsninger (M12). Formålet med de 

gennemførte interviews har været at få indsigt i mere generelle certificeringsbehov,  
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-metoder og -forhold. Interviewene har udelukkende taget udgangspunkt i de teknologiske arketyper 

defineret i afsnit 2.2 Markedsanalyse og Bilag 1. Spor A – Markedsoverblik, og har dermed ikke 

fokuseret på specifikke løsninger. Rent metodisk skal det pointeres, at afdækningen og analysen af 

certificeringsbehov og specifikke løsningers eventuelle klassificering som klinisk medicinsk udstyr ikke 

har været en oprindelig del af analyseopgaven, hvorfor emnet udelukkende er behandlet på et 

generelt og vejledende niveau.  

3. Analyse af integration til omsorgssystemerne: Denne analyse er gennemført via en række 

kvalitative interviews med hhv. KMD, CSC og Avaleo specifikt i relation til deres omsorgssystemer 

(M9). De gennemførte interviews har haft en varighed af ca. to timer, hvor flere af disse er blevet fulgt 

op af en række uddybende korte telefonsamtaler. Det noteres, at interviewet med KMD fokuserede på 

både integration til deres omsorgssystem såvel som en general dialog vedrørende deres målrettede 

løsninger til digital genoptræning. De indhentede informationer fra KMD i relation til integration til 

deres omsorgssystem er derfor begrænsede set i forhold til CSC og Avaleo. 

Derudover er der ligeledes som en del af analysen af integrationer til de kommunale omsorgssystemer 

blevet afholdt en teknisk workshop af én dags varighed med repræsentanter fra KL og NSI, med det 

formål bl.a. at afdække realiseringsmulighederne for forskellige modeller for integration (M6). 

Workshoppen inkluderede en dialog omkring Fælles Sprog III (FSIII) og projektets betydning for 

dokumentation i og udveksling af information mellem systemer på området. Dertil blev der givet en 

præsentation af og debatteret en gennemgang af de af NSI udarbejdede referencearkitekturer, 

herunder specifikt referencearkitekturen for opsamling af helbredsdata hos borgeren. Slutteligt blev 

der som en del af workshoppen diskuteret muligheder og strategier for brugen af den fælles 

kommunale rammearkitektur og den allerede etablerede fælles kommunale serviceplatform. 

4. Analyse af national videoinfrastruktur (VDX): Denne analyse er blevet gennemført via to 

kvalitative interviews med MedCom og en række efterfølgende uddybende korte telefonsamtaler 

(M10). Dertil er der inddraget tidligere erfaringer med brugen af VDX i bl.a. TeleCare Nord- og KIH-

projekterne, samt Teletolkeprojektet, som har til formål er at udbrede videotolkning på sygehusene og 

samtidig indhente erfaringer om potentialet for anvendelse i primærsektoren og den kommunale 

sektor (M1). 

Derudover er der, baseret på erfaringer fra Teletolkningsprojektet og en række aktuelle markeds-

baserede prisanalyser, blevet gennemført desk research i relation til de økonomiske investeringer for 

udvidelse af infrastrukturen. Kilden til disse beregninger og strategiske overvejelser stammer fra 

MedCom (M1 og M2). 

1.5.3 Spor C – Business case 

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

business case-model. I business casen er der beregningsmæssigt taget udgangspunkt i en 

gennemsnitskommune med ca. 57.000 indbyggere. Business casens resultater er endvidere 

aggregeret til landsplan. 

Udover notat om business casen i bilag 5 består business casen af et regneark, der indeholder selve 

business case-beregningen, herunder inputdata, beregningsark og opsummeringsark for hver af de ni 

delmålgrupper, følsomhedsanalyser samt en række resultatark med estimat, best case og worst case 

for hhv. en gennemsnitskommune og på nationalt niveau. 

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

regnskabsvilkår. Business casen for digital genoptræning gælder for det kommunale område. Der har 

derfor været behov for mindre justeringer i forhold til brugen af nogle af modellens kernebegreber. 

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. 
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1.5.4 Generelle metodiske betragtninger omkring analysens validitet 

Helt overordnet er der tale om en analyse, som primært har til formål at samle eksisterende erfaringer 

med digitalt understøttet genoptræning.  

Analysen har gennemgået alle kendte pilotprojekter vedrørende digital genoptræning i danske 

kommuner, hvor der er udarbejdet systematiske opsamlinger eller evalueringsrapporter. Herudover 

har analyseprojektet kortlagt erfaringer fra øvrige pilotprojekter og indhentet supplerende erfaringer fra 

relaterede områder, herunder træning i diverse telemedicinske projekter. I tillæg hertil er der indhentet 

informationer fra internationale studier på tilsvarende områder, som har haft fokus på at dokumentere 

den kliniske evidens for effekten af digital træning. 

For at sikre en analyse, som er repræsentativ på tværs af de 98 kommuner, har analysen så vidt 

muligt arbejdet med landsdækkende data, og i de tilfælde, hvor dette ikke har været muligt, er der i 

stedet søgt en bred dataindsamling samt involvering af forskellige typer kommuner, herunder store og 

små, øst-danske og vest-danske kommuner, bykommuner og landkommuner. Det gælder bl.a. på 

følgende områder: 

 Der er gennemgået ydelseskataloger fra 37 af landets kommuner for at sikre et ordentligt grundlag 

for fastlæggelsen af gennemsnitlige standardtræningspakker, som de ser ud i dag 

 Der er i business casen så vidt muligt arbejdet med kommunale nøgletal og data hentet fra Det 

Fælleskommunale Løndatakontor, Danmarks Statistik, Statens Serum Institut samt fra tidligere 

gennemførte business cases og digitaliseringsprojekter med deltagelse af KL 

 De datasæt, som kommunerne har leveret som input til projektet for at kvalificere volumen på 

målgrupper og forløb, jf. afsnit 1.5.1 om målgruppeanalyse, kan karakteriseres som stikprøver af et 

væsentligt omfang, som endvidere er valideret ved sammenligning med tilsvarende data fra 

Statens Serum Institut. I de tilfælde, hvor der har været færre data og dermed en lavere validitet, 

eksempelvis omkring målgrupperne under § 86.1 og § 86.2, er der indlagt et usikkerhedsspænd for 

at skabe en realistisk business case.    

Samlet set betyder de ovenfor gennemgåede metoder og fremgangsmåder, at analysens resultater og 

konklusioner under de givne forudsætninger må betragtes som valide. 

 

1.6 Opbygning og læsevejledning til rapporten 

Oplægget til analysen har været, at der skal svares på syv specifikke hovedspørgsmål. Der er valgt et 

analysedesign, hvor de syv hovedspørgsmål håndteres i tre analysespor med hver deres tema. I den 

følgende oversigt ses hvor i rapporten, der er svaret på de enkelte spørgsmål, og herudover er der 

givet et kort resumé af konklusionerne for hvert af de syv spørgsmål.  
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Figur 2 Overblik over analysedesign ift. analysens hovedspørgsmål, herunder læsevejledning
4
 

 

 

Som det fremgår af figuren ovenfor, er rapporten opbygget i overensstemmelse med analysens tre 

spor. Det betyder, at kapitlerne falder på følgende måde: 

 I kapitel 2 gennemgås analysens Spor A – Målgrupper og servicedesign. I dette spor indgår flere 

forskellige analyseelementer, herunder markedsanalyse, målgruppeanalyse, serviceprocesser og 

analysen af den fremtidige organisering  

 I kapitel 3 gennemgås analysens Spor B – Teknisk analyse. Dette spor er baseret på to analyse-

notater, som kortlægger muligheder for at anvende borgernes eget udstyr og bredbånds-

forbindelser, behov og muligheder for integration til kommunale omsorgssystemer samt muligheder 

og perspektiver i at anvende den nationale videoinfrastruktur (VDX). 

 I kapitel 4 redegøres for analysens spor C – Business case. Dette spor gennemgår forudsætninger 

og resultater fra analysens business case  

 I kapitel 5 konkluderes på den samlede analyse 

 Endeligt perspektiveres der i rapportens kapitel 6 på analysens resultater.  

                                                      

4
 Af hensyn til fremstillingen i rapporten er der justeret lidt i rækkefølgen af spørgsmålene ift. det oprindelige oplæg, således at 

de kommer i rækkefølge og matcher sporene i analysen.  
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Analysens spor A – Målgrupper og servicedesign har vist, at der i Danmark findes en 
række forskellige innovative teknologier til digitalt understøttet genoptræning, men at 
markedet og kommunerne generelt set er umodne. Analysen tager udgangspunkt i 
Servicelovens § 86.1 og § 86.2 samt Sundhedslovens § 140 som hovedmålgrupper 
for analysen. Analysen præciserer endvidere ni konkrete delmålgrupper inden for 
disse med tilhørende diagnoser og standard-forløb. For at skabe effektive fremtidige 
serviceprocesser er udgangspunktet for analysen, at borgerne fremadrettet skal 
tilbydes kombinationsforløb, hvor omkring halvdelen af den nuværende individuelle 
træning eller holdtræning substitueres af digitalt understøttet genoptræning. 
Analysen konkluderer, at der ligger en stor opgave i at gøre digital genoptræning til 
kommunernes førstevalg, og samtidig få tilrettet kommunernes processer, 
organisering mv. Herudover vurderes det, at opgaven med at få etableret de rette 
indkøbsaftaler og modnet markedet er en stor opgave, som skal løftes i fælles regi.   

2.1 Bagrund og formål med sporet 

Formålet med spor A er at give et overblik over markedet og dets teknologier samt en klar og 

forståelig redegørelse for analysens målgrupper. Herudover skal sporet med afsæt i de identificerede 

målgrupper fastlægge fremadrettede serviceprocesser, hvor genoptræningen gentænkes med brug af 

digital genoptræning. Endelig skal sporet give et bud på, hvordan kommunerne kan organisere 

arbejdet med levering, support, vedligehold af udstyr osv. Der opsummeres løbende på, hvad 

delkonklusionerne har af konsekvenser for analysens business case, som præsenteres i afsnit 4.  

Konkret består sporet af fire delanalyser: 

 Markedsanalyse. Denne delanalyse redegør for de forskellige teknologiske løsninger til digitalt 

understøttet genoptræning, som findes på markedet i dag. På den baggrund er der i analysen 

opstillet fire teknologiarketyper, der er karakteriseret ved, at de understøtter forskellige 

træningsbehov og har forskellige omkostningsprofiler og potentialer tilknyttet 

 Målgruppeanalyse. Denne delanalyse fastlægger analysens målgrupper, herunder en opdeling af 

målgrupperne i forhold til lovgivning, forløbstyper, vejledende diagnoser og de forskellige 

målgruppers volumen på landsplan. Analysen omfatter endvidere en vurdering af, hvor mange 

borgere i en given målgruppe, der kan modtage digitalt understøttet genoptræning 

 Serviceprocesanalyse – as-is og to-be. Denne delanalyse kortlægger, hvordan de nuværende 

træningsforløb ser ud på tværs af kommunerne. På den baggrund fastlægges et gennemsnitligt 

standardtræningsforløb for hver af de opstillede målgrupper. Standardtræningsforløbet bruges som 

grundlag for at kunne designe et fremtidigt træningsforløb for hver målgruppe, hvor dele af de 

træningssessioner, der kræver fysisk fremmøde, er erstattet med digitalt understøttet træning 

 Analyse af fremtidig organisering. Denne delanalyse redegør for de præmisser, der skal tages 

højde for i en fremtidig situation, hvor kommunerne i deres organisering skal kunne håndtere, at 

digital genoptræning implementeres i større skala på nationalt plan.  

2.2 Markedsanalyse 

Der findes en række forskellige genoptræningsteknologier på markedet, hvoraf et antal er specifikt 

rettet mod genoptræning i kommunalt regi. Afgrænsningen af løsningerne i forhold til telemedicinske 

2 SPOR A – MÅLGRUPPER OG 
SERVICEDESIGN 
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løsninger på sundhedsområdet generelt, forbrugerrettede løsninger og klassiske genoptrænings-

redskaber er imidlertid ikke altid helt entydig. Tilgangen til markedskortlægningen har derfor været at 

skabe et bredt overblik, hvor der er kigget generelt på muligheder og erfaringer fra bl.a. telemedicin-

området, men i øvrigt at målrette analysen mod de særligt relevante løsninger og projekter, hvor der 

er erfaringer at hente i forhold til den kommunale genoptræning (se afsnit 1.4 for en uddybende 

beskrivelse af den anvendte metode). 

Nedenstående figur giver et skematisk overblik over det samlede marked for digitale løsninger med 

relevans for træning. Den gule markering på figuren markerer analysens hovedfokus på de fem 

kommunale pilotprojekter, som fremgik af kommissoriet for analysen. 

Figur 3 Overblik over løsninger på markedet 

 

Der er flest kommuner, som har erfaringer fra projekterne ”Online-velfærd”, ”Virtuel Genoptræning” og 

”Mobil Interaktiv Genoptræning”. Det er også disse pilotprojekter, som har de mest positive erfaringer 

med afprøvning af digitalt understøttet genoptræning, og hvor en del af kommunerne fra pilot-

projekterne har valgt at arbejde videre med implementering og afprøvning af teknologierne. Derfor er 

det i høj grad disse projekter, og de involverede kommuners erfaringer, der ligger til grund for 

konklusionerne i denne analyse. Samlet set er der tale om systematiske erfaringsopsamlinger fra en 

række forskellige kommuner, hvoraf enkelte kommuner som Aabenraa, Gladsaxe, Gentofte og 

Lyngby-Taarbæk Kommuner har erfaring fra flere forskellige projekter med digitalt understøttet 

genoptræning. 

2.2.1 Teknologiarketyper 

Markedsanalysen har vist, at der er tale om vidt forskellige løsninger afprøvet på forskellige 

målgrupper. Det er samtidig klart, at der er nogle fællestræk og differentierende karakteristika for de 

forskellige løsninger, hvor nogle løsninger i nogen grad ligner hinanden. 

Med henblik på at levere en teknologi- og leverandørneutral analyse, som ikke peger på konkrete 

leverandører i markedet, er der som led i analysen gennemført en øvelse, hvor markedets faktiske 

løsninger og leverandører er dekoblet i den videre analyse og opstillingen af business casen for digital 

genoptræning. 

Som resultat er der med afsæt i markedsanalysen etableret fire forskellige teknologiarketyper, som 

indfanger nogle principielle forskelle på tværs af de konkrete løsninger, der har været afprøvet i 
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pilotprojekterne. Det er ikke tale om en stringent videnskabelig model, men en model, som gør det 

muligt at kategorisere markedets løsning og skabe omkostnings- og potentialeprofiler for dem. 

Nedenstående figur opsummerer de fire opstillede arketyper. 

Figur 4 Fire teknologiarketyper som anvendes gennem analysen og i analysens business case 

 

 

De første tre teknologiarketyper er i høj grad udformet med afsæt i de teknologier, som er afprøvet i 

pilotprojekterne. De differentierende elementer i disse tre arketyper er, om træningen primært 

understøttes af videokommunikation, bevægelsessensorer eller kropsbårne sensorer. De forskellige 

teknologiarketyper kan i princippet understøttes af flere forskellige devices. Herudover er der opstillet 

en fjerde teknologiarketype, som ikke anvendes direkte i analysen. Arketypen er fremkommet på 

baggrund af input fra bl.a. Odense og Aalborg Kommuner, som har høstet de første erfaringer med 

nogle simple og omkostningslette alternativer til de teknologier, som er i hovedfokus i analysen. Da 

denne teknologiarketype ikke er baseret på nogle af de fem pilotprojekter, som er analysens 

hovedfokus, og da der på nuværende tidspunkt kun foreligger relativt få dokumenterede resultater af 

anvendelsen, indgår den kun som en perspektiverende mulighed og vil derfor ikke blive medtaget i 

den foreliggende business case.  

Erfaringerne fra kommunerne viser, at nogle digitale genoptræningsløsninger er bedre egnede end 

andre i relation til træning af specifikke målgrupper. Eksempelvis er der nogle målgrupper, som har 

behov for en høj grad af præcision i udførelsen af øvelserne. Det gælder eksempelvis for 

genoptræning af knæ, skuldre og albuer. Kravet om præcision i øvelserne har konsekvenser for den 

anvendte teknologi, der skal kunne registrere borgerens træning med en stor nøjagtighed, hvorfor der 

i et pilotprojekt arbejdes med kropsbårne sensorer. Andre målgrupper har primært behov for generel 

konditionstræning og øvelser, der involverer de store muskelgrupper. Her er kravet til præcision i 

udførelsen af øvelserne væsentligt mindre, og behovet for måling og opfølgning har i højere grad 

fokus på at sikre, at borgeren er aktiv. 

Herudover er der det væsentlige forhold, at omkostningsprofilen og de potentielle afledte gevinster 

varierer markant på tværs af teknologierne. Der er eksempelvis et større potentiale i løsninger, som 

understøtter borgerens egentræning uden involvering af terapeuter end løsninger, som kræver 

terapeuter til at gennemføre den digitalt understøttede genoptræning via video. Samtidigt er 

markedets løsninger til egentræning, hvor der er anvendt sensorer, noget dyrere end andre typer af 

løsninger, herunder videobaserede løsninger. Derfor er der ikke et entydigt svar på, hvad den rette 

teknologi er til en given målgruppe. I analysen er der taget afsæt i, hvor der er konkrete positive 
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erfaringer med en given teknologi til en given målgruppe, og herudover er der vurderet på, hvilken 

teknologi der giver den bedste business case, når den bringes i spil ift. en bestemt målgruppe. 

 

2.2.2 Konklusioner fra markedsanalysen 

Der er følgende konklusioner fra markedsanalysen. 

Borgerne har modtaget teknologien positivt. Generelt har borgerne på tværs af pilotprojekterne 

haft positive erfaringer med at afprøve de digitale træningsløsninger. Flere borgere har i kvalitative 

studier givet udtryk for, at de digitale træningsløsninger er blevet oplevet som motiverende, dels på 

grund af en i positiv forstand oplevet "overvågning" fra terapeutens side via den digitale løsning, dels i 

kraft af systemets umiddelbare feedback og let adgang til træning i hjemmet. Erfaringerne peger også 

på, at de fleste borgere i deres træningsforløb ikke vil kunne undvære træningssessioner baseret på 

fysisk fremmøde. Det skyldes dels adgangen til mere direkte og præcis vejledning fra terapeuten, dels 

det sociale og motiverende element i jævnligt at skulle se terapeuten i øjnene og mødes med 

træningskammerater på holdet.
5
 

Kommunerne har oplevet opstartsvanskeligheder. Kommunerne har oplevet en del opstarts-

vanskeligheder af både organisatorisk, visitationsmæssige og især teknisk karakter, hvor der har 

været en del "børnesygdomme" i de afprøvede løsninger. PA's vurdering er, at det til dels skyldes, at 

mange kommunale genoptræningsenheder og sundhedsforvaltninger endnu ikke har en etableret 

praksis for anskaffelse og brug af borgerrettet digital velfærdsteknologi i større målestok. 

Teknologien er kun udbredt i begrænset omfang. Der har fra kommunerne ikke været sat skarpe 

krav til leverandørerne, og en del af udviklingsarbejdet er sket som pionerarbejde delvist støttet af 

offentlige midler fra bl.a. Fonden for Velfærdsteknologi. Samtidig er teknologien kun implementeret i 

begrænset omfang i kommunerne. De udviklede løsninger er derfor ikke afprøvet systematisk på alle 

relevante målgrupper på genoptræningsområdet, hvorfor der også fremadrettet er behov for videre-

udvikling, afprøvning og tilpasning af løsninger og den dertilhørende software i relation til nye 

målgrupper og anvendelsesområder.   

Markedet er innovativt men umodent med begrænset konkurrence. Markedet er karakteriseret 

ved, at der findes relativt få leverandører. Nogle leverandører er store og har også løsninger inden for 

andre områder, mens andre er små nicheleverandører med digital træning (eller velfærdsteknologi) 

som hovedindsatsområde. Fælles for leverandørerne er en høj grad af innovation og evne til at få 

igangsat projekter i samarbejde med kommunerne. Generelt må markedet dog karakteriseres som 

forholdsvist umodent, og konkurrencesituationen har ikke været optimal. Der har således været lav 

efterspørgsel uden for pilotprojekterne. Samtidig har der kun været få udbudte løsninger med 

begrænset funktionalitet og manglende bredde i forhold til det samlede behov på træningsområdet. 

Dette billede forventes at ændre sig i de kommende år, som følge af fortsat udvikling i de udbudte 

løsninger og i kraft af, at flere leverandører fra eksempelvis det telemedicinske område potentielt må 

forventes også at kunne levere produkter til det kommunale marked for digital træning. 

Manglende fokus på økonomisk gevinstrealisering i pilotprojekterne. Det har ikke været et skarpt 

fokus for kommunerne at høste reelle gevinster af den implementerede teknologi, da der i første 

omgang har været fokus på at opnå de første erfaringer med teknologien, hvor der har været 

forskellige udfordringer med indkøringen. Pilotprojekterne har primært afprøvet teknologien som et 

supplement til den traditionelle træning. 

                                                      

5
 Spitze & Co, Virtuel genoptræning - evaluering af forsøgsprojekt for 11 kommuner, 2013; Spitze & Co, Online velfærd - 

evaluering af forsøgsprojekt, 2012; S. P. Hassing m.fl., Borgerens oplevelse af træning med virtuel teknologi i eget hjem, 

Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, 2013; B. E. Jensen m.fl., Virtuel genoptræning 

til borgere med KOL, Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen, VIA University College, 2013 
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2.3 Målgruppeanalyse 

I analysen er der taget afsæt i de overordnede rammesættende love og paragraffer for analyse-

projektet – Servicelovens § 86.1 og § 86.2, samt Sundhedslovens § 140 (jf. analysens opdrag). Dette 

udgør de tre hovedmålgrupper i projektet, som er kvalificeret i samarbejde med projektgruppen og 

fagpersoner i KL, således at der foreligger en afgrænsning af de overordnede målgrupper for 

analysen. 

Nedenstående skema giver et overblik over, hvilke overordnede målgrupper på træningsområdet som 

er medtaget i analysen, og hvilke målgrupper på træningsområdet, som ikke indgår i analysen. 

 

Hovedmålgrupper med træningsbehov, der indgår i 

analysen 

Målgrupper med træningsbehov, der IKKE indgår i 

analysen 

 Servicelovens § 86.1 – Genoptræning 

Borgere, som oplever en fysisk funktionsnedsættelse 

forårsaget af sygdom, der ikke behandles på et 

sygehus (genoptræning) (SEL § 86.1) 

 Træning efter Servicelovens § 85. Servicelovens § 

85 retter sig især mod voksne med en betydelig og 

varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer. Denne målgruppe indgår 

ikke, da der er tale om en målgruppe med væsentlige 

komplikationer, jf. definitionen.  

 Servicelovens § 86.2 – Vedligeholdende træning 

Borgere, som har behov for hjælp til at vedligeholde 

fysiske og psykiske færdigheder (vedligeholdende 

træning) (SEL § 86.2) 

 Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 leveret af 

sygehuse. Målgruppen indgår ikke, da der er tale om 

en regional opgave.  

 Sundhedslovens § 140
6
 

Borgere udskrevet med genoptræningsplan fra 

regionale og private sygehuse (SUL § 140).  

 Fysioterapi, som der ydes tilskud til af regionerne 

efter § 67 i Sundhedsloven. Målgruppen indgår ikke, 

da der kun er tale om en kommunal analyse. Her er 

det regionen som yder tilskud til behandling hos en 

fysioterapeut efter lægehenvisning 

  Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksis-

sektoren og i kommunen ift. Sundhedslovens § 140a. 

Den begrænsede målgruppe (OBS! Denne 

målgruppe er forbundet med store udgifter for 

kommunerne, men ikke inden for afgrænsningen)  

  Rehabilitering af kronikere – Dvs. forløbsprogrammer 

med patientrettet forebyggelse som ydes efter 

sundhedslovens § 119 (udgår bl.a. fordi der er stor 

variation på tværs af kommuner og fordi mange 

andre telemedicinske projekter allerede adresserer 

denne målgruppe) 

  Rehabiliterende indsats v. midlertidigt døgnophold i 

kommunal institution (§ 86.1 og § 140). Idet digital 

genoptræning under selve rehabiliteringsopholdet 

primært kan bruges til mertræning for borgeren i de 

tidsrum, hvor der ikke er terapeuter til stede, fx aften 

og weekend. 

 

Nedenstående figur giver et overblik over de enkelte trin i arbejdet med at fastlægge antallet af forløb 

egnet til digital træning inden for hver af de tre hovedmålgrupper. Borgere med knæ- og 

hoftealloplastik under Sundhedslovens § 140 har gennem det meste af analyseforløbet været udskilt 

som særlig delmålgruppe, da disse forløb adskiller sig på afgørende punkter i analysen, herunder på 

datagrundlag, teknologi mv. (jf. nedenstående om delmålgrupper og vejledende diagnoser). 

                                                      

6
 Borgere med knæ- og hoftealloplastik under Sundhedslovens § 140 har gennem det meste af analyseforløbet været udskilt 

som særlig delmålgruppe, jf. nedenstående om delmålgrupper og vejledende diagnoser. 
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Figur 5 Metode for inddeling og præcisering af relevante målgrupper
7
 

 

Trin A-C uddybes i de følgende afsnit. 

Ad A) Antal forløb i hovedmålgrupper 

For at fastlægge størrelsen af hver hovedmålgruppe er følgende fremgangsmåde anvendt: 

 Fastlæggelse af målgruppen for Sundhedslovens § 140. Det totale antal af træningsforløb 

under Sundhedslovens § 140 er veldokumenteret i form af de genoptræningsplaner, der følger 

patienten fra hospital til kommunal genoptræning. Disse tal indberettes af kommunerne og 

opsamles løbende af Statens Serum Institut. Konkret er antallet af genoptræningsforløb efter 

Sundhedslovens § 140 estimeret til godt 136.000 i 2013.
8
 

 Fastlæggelse af målgruppen for Servicelovens § 86.1 og § 86.2. Antallet af træningsforløb 

under Serviceloven § 86 varierer kraftigt fra kommune til kommune som følge af lokale forskelle i 

den praktiske implementering af Serviceloven samt organisering af trænings- og plejeområdet, 

herunder i særlig grad koblingen til tværgående og helhedsorienterede behandlings- og service-

koncepter som hverdagsrehabilitering. Antallet af træningsforløb under Servicelovens § 86.1 og § 

86.2 er i analysen fastlagt ved en ekstrapolering til landsplan af det konkrete antal visiterede 

træningsforløb i Gladsaxe, København og Aarhus for 2013. Der er udelukkende medtaget forløb, 

som vurderes at være relevante i relation til de former for træning, analysen fokuserer på. Tallene 

fra de tre kommuner viser i overensstemmelse med de ovenfor nævnte variationer i organisering af 

området et betydeligt spænd (svarende til en faktor 10 mellem laveste og højeste observation).  

Den foretagne ekstrapolering viser, at der i 2013 var knap 31.000 træningsforløb under § 86.1 og 

knap 25.000 træningsforløb under § 86.2. 

                                                      

7
 Borgere med knæ- og hoftealloplastik under Sundhedslovens § 140 har gennem det meste af analyseforløbet været udskilt 

som særlig delmålgruppe, jf. nedenstående om delmålgrupper og vejledende diagnoser. 

8
 Der foreligger indberettede data for 1.-3. kvartal 2013. Antallet af forløb i 4. kvartal er ekstrapoleret på baggrund af data for 4. 

kvartal i de forudgående tre år. 

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 FORLØB 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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Der har siden strukturreformen i 2007 kunnet konstateres en generel vækst i antallet af 

genoptræningsforløb
9
. Som følge heraf er der i nærværende analyse og business case regnet med, at 

antallet af genoptræningsforløb i de kommende år vil have en vækst svarende til den generelle vækst i 

antallet af borgere på 65 år og derover. Der er til gengæld ikke indregnet en vækst i antallet af 

genoptræningsforløb som følge af den forventede vækst i antallet af mennesker med kroniske 

sygdomme. Konkret regnes med en gennemsnitlig vækst pr. år på 2,5 % i perioden fra 2013 til 

business casens startår i 2015 og en gennemsnitlig vækst pr. år på 2,0 % i business casens femårige 

løbetid (2015-2019). Dette skal sammenholdes med, at der i perioden 2007-2012 har været en 

gennemsnitlig vækst i antallet af genoptræningsforløb under Sundhedslovens § 140 på 19 %. 

Nedenstående tabel viser det fremskrevne antal forløb i hver af de tre hovedmålgrupper ved business 

casens startår i 2015 samt ved business casens slutår i 2019. 

 Tabel 1 Antal forløb pr. hovedmålgruppe, totalt i år 1 og år 5 

Hovedmålgruppe Antal forløb 

totalt i år 1 (2015) 

Antal forløb totalt i 

år 5 (2019) 

SUL § 140 142.900 154.600 

SEL § 86.1 32.400 35.000 

SEL § 86.2 25.800 27.900 

Antal forløb i alt 201.100 217.500 

Analysen har vist, at der inden for hver af de tre hovedmålgrupper er forskellige træningsbehov som 

følge af forskelle i borgernes diagnose, funktionsevne, kognitive niveau mm. Det betyder bl.a., at 

digital træning med det nuværende teknologiske modenhedsniveau ikke er lige velegnet til alle 

træningsforløb. Derfor er der efter anbefaling fra de kommunale praktikere foretaget en yderligere 

inddeling og præcisering af de tre hovedmålgrupper med henblik på at sikre en mere præcis vurdering 

af, hvilke dele af målgrupperne, der i forhold til deres træningsbehov vil kunne anvende digital 

genoptræning med den tilgængelige teknologi på markedet. Arbejdet med præcisering og 

underinddeling af de tre hovedmålgrupper bygger på input fra KL og kommunale praktikere, en 

gennemgang af kommunale ydelseskataloger samt udtræk af data vedrørende visiterede 

træningsforløb fra en række kommuner (se afsnit 1.4 for en uddybende beskrivelse af datagrundlag og 

den anvendte metode). De konkrete observationer og konklusioner fra dette arbejde er: 

 For genoptræning efter Sundhedslovens § 140 har flere kommuner knyttet vejledende diagnoser til 

deres standardiserede træningspakker og bruger dette som udgangspunkt, når der visiteres til 

konkrete genoptræningsforløb for den enkelte borger. I analysen er de vejledende diagnoser brugt 

som afsæt for en underopdeling af forløbene under Sundhedslovens § 140
10

 

 Gennemgangen af ydelseskataloger viser endvidere, at der på tværs af de forskellige vejledende 

diagnoser og tilknyttede standardiserede træningspakker er ligheder, når det kommer til 

varigheden målt i uger og mængden af træning målt i forbrugt terapeuttid (ATA-tid inkl. forberedel-

se og opfølgning). I analysen er dette brugt som afsæt for en gruppering af de vejledende 

diagnoser i korte, mellemlange, lange og ekstra lange forløb 

 Selvom varighed og omfang af træningen er sammenlignelig, vil der indholdsmæssigt være forskel 

på træningsbehov og karakteren af de øvelser, borgeren skal udføre, afhængig af, hvilken 

                                                      

9
 En gennemgang af udviklingen i løbet af de forudgående år viser, at der i perioden 2007-2012 har været en gennemsnitlig 

vækst i antallet af genoptræningsforløb under Sundhedslovens § 140 på 11.791 forløb pr. år svarende til en gennemsnitlig årlig 

vækst på 19 %. 

10
 Antallet af forløb inden for hver delmålgruppe og i relation til de enkelte diagnoser er fastlagt på baggrund af data fra en 

række kommuner. Data for de ortopædkirurgiske diagnoser er valideret ved krydsreference med data fra Statens Serum 

Institut. 
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vejledende diagnose, det drejer sig om. Som følge heraf er der for hver af de vejledende diagnoser 

i delmålgrupperne under § 140 foretaget en vurdering af, om digitalt understøttet genoptræning er 

et relevant tilbud med den nuværende genoptræningsteknologi 

 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 for den 

enkelte borger. I analysen er skellet mellem individuel træning og holdtræning brugt som afsæt for 

en underopdeling af forløbene under Servicelovens § 86.1. 

Figur 6 Opdeling af hovedmålgrupper i delmålgrupper med underliggende diagnoser 

 

Ad B) Bortfald af forløb under Sundhedslovens § 140 med diagnoser uegnet til digital træning 

Grundlaget for at medtage en diagnose eller målgruppe i denne analyses business case er, at der 

med den teknologiarketype, som der regnes på i business casen, har været foretaget en afprøvning i 

mindst to kommuner med en samlet deltagelse af mindst fem borgere som led i pilotprojekterne. 

Diagnoser og målgrupper uden dette niveau af afprøvning er ikke medtaget i business casen. 

I praksis gælder det, at alle diagnoser og målgrupper, som er medtaget i business casen, har været 

afprøvet med mindst to af de opstillede teknologiarketyper. Det skal i den forbindelse understreges, at 

der ikke som led i analysen er foretaget en terapeutfaglig vurdering af, om og i givet fald hvilke af de 

ekskluderede diagnoser der som følge af en udvikling af de digitale træningsteknologier vil kunne 
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4 uger
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13 sessioner
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16 uger

30 sessioner

12 uger
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9 uger
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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)

I alt
68.600 forløb
ekskluderet*

132.500 forløb 

inkluderet

* De ekskluderede forløb omfatter tillige 4.300 forløb under SUL §140, der falder uden for ovennævnte diagnoser.
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inkluderes på et senere tidspunkt. Der er som følge heraf ikke regnet med en udvidelse i antallet af 

omfattede diagnoser i business casens femårige løbetid. 

I forlængelse heraf er det endvidere værd at bemærke, at der i projektet Virtuel Genoptræning er 

gennemført 351 digitale træningssessioner med 17 borgere fordelt på 7 kommuner, hvor diagnosen 

ikke er anført. Noget tilsvarende gør sig i mindre omfang gældende for dele af projektet Online 

Velfærd. Der er med andre ord et erfaringsgrundlag i kommunerne, som rækker ud over de her 

inkluderede diagnoser, men som ikke er dokumenteret tilstrækkeligt i de pågældende pilotprojekter. 

Nedenstående tabel opsummerer erfaringerne fra pilotprojekterne med træning i forløb efter 

Sundhedslovens § 140 samt den foretagne vurdering af, hvorvidt den enkelte diagnose er medtaget i 

business casen eller ej. 

Tabel 2 Erfaringer fra pilotprojekter med digital træning efter Sundhedslovens § 140 

Diagnose
11

 Erfaringer fra pilotprojekter Vurdering ift. business case 

Knæ 

(alloplastik, 

atroskopi, ACL) 

 Online Velfærd (1 kommune, 16 borgere, 173 

sessioner) 

 Virtuel genoptræning (2 kommuner, 40 borgere, 753 

sessioner) 

 Mobil Interaktiv Genoptræning (4 kommuner, est. 20-

25 borgere, est. 120-150 sessioner) 

 Medtaget 

 Mobil sensorbaseret løsning 

Hofte 

(alloplastik, 

fraktur m.m.) 

 Online Velfærd (1 kommune; omfang ukendt) 

 Virtuel genoptræning (7 kommuner, 16 borgere, 533 

sessioner) 

 Mobil Interaktiv Genoptræning (4 kommuner, est. 20-

25 borgere, est. 120-150 sessioner) 

 Medtaget 

 Fast sensorbaseret løsning 

Ryg 

(opereret/ikke 

opereret) 

 Online Velfærd (1 kommune, omfang ukendt)  Ekskluderet 

Albue, over- og 

underarm 

 -  Ekskluderet 

Hånd  Online Velfærd (1 kommune, omfang ukendt)  Ekskluderet 

Geriatri/ alm. 

svækkede 

 Online Velfærd (2 kommuner, omfang ukendt) 

 Virtuel Genoptræning (5 kommuner, 33 borgere, 726 

sessioner) 

 Medtaget 

 Fast sensorbaseret løsning 

Gynækologi/ 

bækkenbund 

 -  Ekskluderet 

Brud af UE  -  Ekskluderet 

Skulder  Online Velfærd (1 kommune, omfang ukendt)  Ekskluderet 

Rehabilitering 

(hjerte, KOL m.m.) 

 Online velfærd (1 kommune, 6 borgere, 55 sessioner) 

 Virtuel Genoptræning (4 kommuner, 6 borgere, 79 

sessioner) 

 Medtaget 

 Fast sensorbaseret løsning 

Apopleksi  -  Ekskluderet 

Amputationer  -  Ekskluderet 

Uden angivelse af 

diagnose 

 Online Velfærd (1 kommune, omfang ukendt) 

 Virtuel genoptræning (7 kommuner, 17 borgere, 351 

sessioner) 

 Erfaringer ikke medtaget 

pga. manglende angivelse af 

diagnose 

 

                                                      

11
 Det er kun få af pilotprojekterne, der i opsamlingen af erfaringer med gennemførte digitale træningsforløb har skelnet mellem 

forskellige underdiagnoser for de deltagende borgere, eks. knæ alloplastik vs. knæ artroskopi. 
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Tilsvarende opsummerer nedenstående tabel erfaringerne fra pilotprojekterne med træning i forløb 

efter Servicelovens § 86.1 og § 86.2 samt den foretagne vurdering af, hvorvidt målgruppen er 

medtaget i business casen eller ej. 

Tabel 3 Erfaringer fra pilotprojekter med digital træning i forløb efter Servicelovens § 86.1 og 86.2 

Diagnose Erfaringer fra pilotprojekter Vurdering ift. business case 

SEL § 86.1 

 Online Velfærd (1 kommune, omfang ukendt) 

 Virtuel genoptræning (8 kommuner, 32 borgere, 549 

sessioner) 

 Primært geriatri/alm. svækkelse 

 Medtaget 

 Fast sensorbaseret løsning 

SEL § 86.2 

 Online Velfærd (1 kommune; omfang ukendt) 

 Virtuel genoptræning (6 kommuner, 35 borgere, 

1.232 sessioner) 

 Primært geriatri/alm. svækkelse samt KOL 

 Medtaget 

 Fast sensorbaseret løsning 

 

Ad C) Andel egnede forløb inden for hver delmålgruppe 

I analysen er der taget afsæt i en grundlæggende præmis om, at ikke alle forløb inden for en given 

delmålgruppe vil kunne omlægges til digital træning. Fastlæggelsen af volumen inden for hver 

målgruppe har flere dimensioner: 

 En behandlingsvurdering, der går på, om borgers træningsbehov er for komplekst, eksempelvis 

som følge af multiple diagnoser mm 

 En borgervurdering, der typisk går på borgers kognitive niveau, teknologikompetencer, motivation 

for egentræning, plads i hjemmet mm. Erfaringen fra pilotprojekterne er: 

– At denne afgrænsning af målgruppe på nuværende tidspunkt ikke kan fastlægges entydigt 

– At terapeuterne i pilotprojekterne ofte har visiteret for restriktivt til digital træning, da man har 

været usikker på teknologien og borgernes egnethed  

– At det fortsat er uklart hvilke og hvor mange borgere, der er egnede 

 En teknologivurdering, der går på, om den bredbåndsdækning, som den egnede digitale 

genoptræningsløsning forudsætter, er til stede hos den pågældende borger. 

Andelen af egnede forløb i en given målgruppe er beregnet som den totale mængde af forløb 

fratrukket: 

 Borgere med træningsbehov, som ikke er egnede til digital træning 

 Borgere som ikke har den fornødne funktionsevne, teknologikompetencer, plads i hjemmet mv 

 Borgere hvor der ikke kan leveres den fornødne internetadgang (meget begrænset antal, jf. den 

tekniske analyse). 

På den baggrund er der for hovedparten af delmålgrupperne i analysen regnet med, at andelen af 

borgere med forløb til digitalt understøttet træning udgør 30 %
12

.  

                                                      

12
 For at afspejle usikkerheden arbejdes der i business casen med et spænd mellem 25-40 %, jf. kapitel 4. 
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Figur 7 Fastlæggelse af andelen af egnede forløb inden for hver delmålgruppe 

 

Der er tale om et estimat, der lægger sig op af pilotprojekternes erfaringer med på frivillig basis at 

rekruttere borgere til at afprøve de digitale træningsteknologier på forsøgsplan: 

 I pilotprojektet Virtuel Genoptræning har kommunerne i forbindelse med design af fremtidige digitalt 

understøttede træningsforløb vurderet, at andelen af egnede ligger på 10-45 % i forløb, hvor der 

regnes med, at omkring halvdelen af træningen baseret på fysisk fremmøde erstattes af digital 

træning. I forløb, hvor digital træning er tænkt som et supplement til træning ved fysisk fremmøde 

er andelen af egnede i projektet vurderet til 20-30 %. 

 I forbindelse med Gentofte Kommunes videreførelse af projektet Virtuel Genoptræning forventer 

kommunen, at omkring 25 % af de borgere, der modtager ambulant efterbehandling og ambulante 

vedligeholdende forløb, vil kunne anvende teknologien. 

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at en højere andel af borgere må forventes at tage imod de 

digitale løsninger, hvis digitalt understøttet træning for udvalgte grupper gøres til "det der visiteres til" i 

de kommunale genoptræningstilbud (i stedet for et frivilligt tilbud, som det har været tilfældet i 

pilotprojekterne). Endelig er det generelt erfaringen fra pilotprojekterne, at de borgere, der har afprøvet 

digitale træningstilbud, har taget positivt imod teknologien.
13

 

For delmålgruppen Sundhedslovens § 140 knæ- og hoftealloplastik er der regnet med, at andelen af 

borgere med forløb egnet til digitalt understøttet træning udgør 60 %
14

. Baggrunden for, at der for 

gruppen af borgere med knæ- og hoftealloplastik regnes med en højere andel af egnede forløb er, at 

denne delmålgruppe generelt vurderes til at have en højere funktionsevne end borgere i de øvrige 

delmålgrupper
15

. Her er der taget afsæt i dialogen på den afholdte workshop om målgrupper og 

servicedesign samt i pilotprojektet Mobil Interaktiv Genoptræning, der har haft særlig fokus på at 

udvikle en digital træningsløsning, der understøtter behovet i denne delmålgruppe. De fire kommuner 

som deltager i forsøget har designet et RCT-studie, hvor andelen af egnede i denne målgruppe er 

vurderet til at være 70-80 %.  

Endelig regnes der i business casen for alle målgrupper med, at andelen af egnede forløb i en given 

målgruppe vokser med 2 % pr. år frem mod 2020 grundet en forventning om modning af 

genoptræningsteknologien, øget teknologi-parathed hos borgerne og større udbredelse af bredbånd.   

                                                      

13
 Spitze & Co, Virtuel genoptræning - evaluering af forsøgsprojekt for 11 kommuner, 2013; Spitze & Co, Online velfærd - 

evaluering af forsøgsprojekt, 2012; S. P. Hassing m.fl., Borgerens oplevelse af træning med virtuel teknologi i eget hjem, 

Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, 2013; B. E. Jensen m.fl., Virtuel genoptræning 

til borgere med KOL, Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen, VIA University College, 2013 

14
 For at afspejle usikkerheden arbejdes der i business casen med et spænd mellem 55-65 %, jf. kapitel 4. 

15
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Andel af borgere med betalt transport 

Flere kommuner har i forbindelse med pilotprojekterne peget på, at transport af borgere er en 

væsentlig udgift i forbindelse med kommunernes løsning af genoptræningsopgaven. Efter 

Sundhedslovens § 171-172 har borgere, der udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan, 

således ret til betalt transport til og fra træning efter nogle nærmere fastsatte retningslinjer. 

Tilsvarende fremgår det af Servicelovens § 117, at en kommune kan yde tilskud til personer, som på 

grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle 

transportmidler, hvilket bl.a. finder anvendelse ved træning efter Servicelovens § 86.1 og § 86.2. 

Andelen af borgere med betalt transport er fastsat på baggrund af oplysninger afgivet af kommunerne 

i forbindelse med evalueringerne af de undersøgte pilotprojekter. Der er anvendt data fra i alt otte 

kommuner hentet fra de to pilotprojekter Mobil Interaktiv Genoptræning og Virtuel Genoptræning
16

. 

Ved fastlæggelsen af andelen af borgere med betalt transport er der valgt følgende fremgangsmåde: 

 Andelen af borgere med betalt transport er fastsat individuelt for hver af de tre hovedmålgrupper. 

 Den estimerede andel af borgere med betalt transport er inden for hver hovedmålgruppe beregnet 

som et vægtet gennemsnit af de identificerede datapunkter baseret på indbyggertal (afrundet til 

nærmeste 5 %). 

 For Sundhedslovens § 140 er der regnet med samlet indbyggertal i kommunen. 

 For Servicelovens § 86.1 og § 86.2 er der regnet med antal indbyggere på 65+ år. 

 Ved flere identificerede datapunkter fra samme kommune i samme hovedmålgruppe er disse 

vægtet sammen forholdsmæssigt baseret på antallet af forløb i hver delmålgruppe. 

Nedenstående tabel opsummerer de identificerede data samt den estimerede andel af borgere med 

betalt transport, som er anvendt i business casen for hver af de tre hovedmålgrupper. 

Tabel 4 Andel af borgere med transport betalt 

Hovedmålgruppe Kommuner 

(undergruppe; andel med betalt transport) 

Estimeret andel af 

borgere med betalt 

transport 

SUL § 140  Esbjerg (alm. svækkede; 10 %) 

 Gentofte (knæ- og hofte; 75 %) 

 Gladsaxe (knæ- og hofte; 75 %) 

 Lyngby-Taarbæk (knæ- og hofte; 75 %) 

 Næstved (knæ; 50 %) 

 Rudersdal (knæ- og hofte; 75 %) 

 Aabenraa (knæ; 0 %)
1
 

 Aarhus (§ 140 generelt; 50 %) 

50 % 

SEL § 86.1  Aarhus (§ 86.1 generelt; 90 %) 90 % 

SEL § 86.2  Esbjerg (§ 86.2 individuel træning; 50 %) 

 Esbjerg (§ 86.2 holdtræning; 25 %) 

 Aarhus (§ 86.2 generelt; 100 %) 

80 % 

1
 Omfatter alene skolesøgende unge 

Som kontrol er de beregnede estimater sammenlignet med data fra en tidligere gennemført analyse af 

offentligt betalt transport af borgere
17

, der bygger på data fra otte kommuner (som ikke er 

sammenfaldende med ovenstående). Denne sammenligning viser, at estimaterne i denne analyse 

                                                      

16
 Enkelte supplerende data er identificeret i projektet Online Velfærd. Disse datapunkter er ikke medtaget, da validiteten ikke 

vurderes at være på niveau med de øvrige identificerede datapunkter. 

17
 Deloitte for Finansministeriet, Kortlægning og analyse af befordringsordninger, januar 2012 
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falder inden for det spænd, der grundet usikkerhed i den anden analyse er beregnet for andelen af 

borgere med betalt transport efter Sundhedslovens § 171-172 samt Servicelovens § 117. 

2.3.1 Konklusioner fra målgruppeanalysen 

Der er følgende konklusioner fra målgruppeanalysen. 

Der er identificeret tre hovedmålgrupper, inden for hvilke en væsentlig del af borgerne 

vurderes at være egnet til digital træning. 1) Genoptræning efter Sundhedslovens § 140) 

Genoptræning efter Servicelovens § 86.1) Vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.2. De tre 

målgrupper kan opdeles i ni forskellige delmålgrupper, som er karakteriseret ved forskellige 

forløbstyper. Forløbs-typerne for de enkelte delmålgrupper er i analysen standardiseret, så der regnes 

på gennemsnitlige standardforløb på tværs af kommunerne (mere herom i afsnit 4, bilag 5). 

Analysen regner med, at andelen af borgere egnet til digitalt understøttet træning udgør 30 %. 

For en enkelt særlig parat målgruppe – knæ- og hoftealloplastik – vurderes det, at 60 % af borgerne i 

delmålgruppen har egnede forløb, idet borgere i denne gruppe generelt vurderes til at have en højere 

funktionsevne end borgere i de øvrige delmålgrupper.  

Samlet set er der omkring 201.000 træningsforløb inden for målgrupperne. Heraf vurderes det, 

at godt 44.000 forløb i 2015 vil være egnet til digital træning i 2015, svarende til 22 %. 

Træningsforløbene er fordelt med omkring 143.000 kommunale genoptræningsforløb under 

Sundhedslovens § 140 og omkring 58.000 træningsforløb under Servicelovens § 86.1 og § 86.2. De 

resterende forløb antages ikke at kunne omlægges som følge af manglende teknologisk 

understøttelse af træningsbehovet, manglende teknologikompetencer og lignende. Det er dog ikke 

usandsynligt, at denne store restgruppe vil kunne nedbringes i løbet af de kommende år. 

Analysen regner med, at en væsentlig andel af de borgere, der modtager genoptræning, også 

får betalt transport. Konkret regnes der for træningsforløb under Sundhedslovens § 140 med en 

andel på 50 %, for træningsforløb under Servicelovens § 86.1 med en andel på 90 % og for 

træningsforløb under Servicelovens § 86.2 med en andel på 80 %. 

2.4 Serviceprocesanalyse – as-is og to-be 

Helt overordnet har der i analysen været en tæt kobling mellem præciseringen af målgrupper, 

fastlæggelse af as-is-forløb og design af to-be-forløb. For at fastlægge de fremadrettede forløb er 

følgende fremgangsmåde anvendt: 

 Der er taget afsæt i de definerede målgrupper, jf. målgruppeanalysen afsnit 2.3 

 Indenfor hver af de definerede målgrupper er der defineret et standardiseret as-is forløb med 

inspiration i pilotprojekternes erfaringer og kommunernes tilgængelige ydelseskataloger på 

træningsområdet. Der er opgjort ressourceforbrug før, under og efter træningen 

 As-is forløbet er brugt til at drøfte et fremtidigt to-be-servicedesign pr. målgruppe baseret på den 

teknologitype, der vurderes mest egnet/med det bedste erfaringsgrundlag 

 For hver målgruppe er det vurderet, hvor mange borgere i målgruppen der er egnede til at modtage 

digitalt understøttet genoptræning. 

Konceptet og det første udkast til as-is- og to-be-forløb er drøftet med en række kommuner på en 

servicedesignworkshop, jf. afsnit 1.5 Metode. På baggrund af yderligere dataindsamling, primært 

kortlægningen af en række kommunale ydelseskataloger og standardtræningspakker, er der blevet 

fastlagt endelige standardforløb for hver delmålgruppe. Standardforløbene udtrykker de hyppigst 

leverede træningsforløb på tværs af en række kommuner. I analysen er der 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, vægtningen af individuel træning og holdtræning) samt at nogle borgere 

stoppes tidligere og nogle borgere forlænges.  
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2.4.1 Fastlæggelse af as-is-forløb 

Der knytter sig følgende observationer og antagelser til fastlæggelsen af standardiserede as-is-forløb: 

 Fastlæggelsen af standardiserede as-is-forløb tager afsæt i kortlægningen af de kommunale 

ydelseskatalogers beskrivelser af standardiserede forløb og træningspakker. I forlængelse heraf er 

det antaget, at de standardiserede forløb og træningspakker, som kommunerne beskriver, 

udtrykker de hyppigst leverede træningsforløb (i en situation hvor nogle borgere stopper deres 

træningsforløb tidligere og andre borgere genvisiteres til yderligere træning) 

 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 holdtræning). Alle de opstillede as-is-forløb bygger således på data fra flere kommuner, 

jf. afsnit 1.5.1 Spor A – Målgrupper og servicedesign 

 As-is-forløb er sammensat, så de bedst muligt udtrykker den observerede variation på tværs af 

kommunerne. Ved stor variation er as-is-forløb sammensat realistisk, således at de fleste 

kommuners faktiske forløb vil kunne rummes inden for scenarierne.  

2.4.2 Design af to-be-forløb 

Der knytter sig følgende observationer og antagelser til designet af to-be-forløb: 

 Designet af to-be-forløb er sket med afsæt i de erfaringer og forslag til afprøvninger, der hidrører 

fra pilotprojekterne med digitalt understøttet træning 

 I pilotprojekterne har der været afprøvet tre hovedtyper af forløb, hvad angår kombinationen af 

træning ved fysisk fremmøde og digitalt understøttet træning: 

– De fleste kommuner i pilotprojekterne har afprøvet træningsforløb, hvor borger tilbydes digitalt 

understøttet træning som supplement til eksisterende træning ved fysisk fremmøde, dvs., at der 

ingen substitution har været 

– En del af kommunerne i pilotprojekterne har afprøvet blandede forløb, der både består af digital 

træning og træning ved fysisk fremmøde. Graden af digital substitution ligger i disse blandede 

forløb på 20-58 % 

 Nogle få kommuner i pilotprojekterne har afprøvet træningsforløb, hvor borgerne udelukkende er 

tilbudt digital træning, dvs. fuld digital substitution. To-be-forløbene udformes med afsæt i det 

princip, at der skal være tale om træningsforløb, der kombinerer digitalt understøttet træning med 

træning, hvor borger og terapeut er fysisk til stede sammen (der er således ikke designet to-be-

forløb, som udelukkende består af digitalt understøttet træning, og hvor borgeren ikke møder 

terapeuten med jævne mellemrum) 

 Konkret er det i de opstillede to-be-forløb antaget: 

– At halvdelen af de træningssessioner, der er baseret på fysisk fremmøde, kan erstattes med 

digitalt understøttet træning, jf. ovenstående erfaringer fra pilotprojekterne, som har regnet med 

blandende forløb med en substitution mellem 20-58 %. 

– At der ikke sker en substitution af individuelle træningssessioner, når der er færre end to 

individuelle sessioner i as-is-forløbet 

– At der for at afspejle usikkerheden regnes med et spænd i substitutionen, således at der i worst 

case substitueres en træningssession mindre og i best case substitueres en træningssession 

mere i to-be-scenarierne  

– At der for hvert forløb afsættes dedikeret terapeuttid til igangsættelse af og opfølgning på 

borgerens digitalt understøttede træning (udover den allerede afsatte tid i forløbet til generel 

opstart og afvikling af fysiske træningssessioner). Konkret afsættes der 30 min. pr. forløb til 

introduktion af borgeren til den digitale træningsløsning samt yderligere 15-60 min. til løbende 

opfølgning afhængig af det samlede forløbs varighed 
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– At der for at afspejle usikkerheden regnes med et spænd i den terapeuttid, der er afsat til 

igangsættelse af og opfølgning på borgerens digitalt understøttede træning, således at der i 

worst case afsættes 15 min. mere og i best case afsættes 15 min. mindre pr. forløb 

 Analysen af de fremtidige processer tager afsæt i de fire teknologiske arketyper, som er udledt af 

markedsanalysen, jf. afsnit 2.2. Det antages, at en udbredelse af de fremtidige 

genoptræningsforløb kan starte et sted mellem 2015 og 2020. I forlængelse heraf antages det, at 

mindre børnesygdomme i de nuværende løsninger vil være mindsket betydeligt eller elimineret på 

tidspunktet for en national udbredelse.  

Samtlige as-is- og to-be-processer for de udvalgte delmålgrupper fremgår af analysens bilag 2.  

2.4.3 Konklusioner fra serviceprocesanalysen 

Der er følgende konklusioner fra serviceprocesanalysen. 

Der er fastlagt standardiserede as-is-forløb, som beskriver varighed, antal træningsgange, 

forbrugt terapeuttid og tilsvarende parametre i relation 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-forløb, hvor der er holdt fast i princippet om, 

at borgeren i forløbet fortsat skal have individuel eller 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 træningssessioner 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. 

2.5 Analyse af fremtidig organisering 

Denne delanalyse redegør for de præmisser, der skal tages højde for i en fremtidig situation, hvor 

kommunerne i deres organisering skal kunne håndtere, at digital genoptræning udrulles i større skala 

på nationalt plan.  

For at fastlægge den fremtidige organisering er der er taget afsæt i de definerede to-be-service-

processer. Med det afsæt er der afholdt en workshop, hvor følgende temaer er drøftet, jf. også afsnit 

1.5 Metode: 

 Hvad kan borgeren selv? 

 Anskaffelse af udstyr 

 Levering af udstyr, support og vedligehold 

 Implementering – hvordan bliver kommunerne klar? 

I det følgende gennemgås hovedkonklusionerne for hvert af de fire aspekter. En uddybning af 

analysen findes i bilag 2.  

2.5.1 Hvad kan borgeren selv? 

Temaet behandler relevante spørgsmål om, hvad kommunerne skal håndtere og hvad borgerne evt. 

skal håndtere ift. levering og installation af udstyr i borgerens hjem. 

For at sikre den nødvendige udbredelse af teknologien i de relevante målgrupper, skal kommunerne 

visitere og vurdere, om borgerne kan benytte det digitale træningsmiddel, så digitalt understøttet 

træning bliver det naturlige førstevalg. Her kan der indtænkes en "fall back"-funktion i visitations-

processen og den løbende vurdering af progressionen, så borgeren kan tages ud af det digitalt 



 

31 

 

understøttede forløb, hvis resultaterne udebliver. Det kan være med til at gøre fagpersonalet tryggere 

ved at visitere til den digitale genoptræning som det naturlige førstevalg.      

Selvom flere kommuner har erfaringer med at lade borgerne selv tage udstyret med hjem, er det i 

analysen forudsat, at udstyr skal leveres i borgerens hjem, med mindre der er tale om mobilt udstyr. 

Det skal sikre en stabil og driftssikker model. Det forudsættes dog, at borgerne kan tage mobilt 

letvægtsudstyr med hjem, hvilket kræver, at de først kan få en instruktion i løsningen på det 

kommunale genoptræningscenter. Analysen forudsætter også, at borgerne skal have assistance til at 

sætte udstyr op i eget hjem, gøre plads foran eventuelle sensorer 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. 

Kommunerne har i den forbindelse gjort opmærksom på, at der er kommet nye versioner af Kinect-

sensorerne, som kræver mindre plads end de sensorer, som er afprøvet i pilotprojekterne.  

For at sikre borgernes engagement er det vigtigt, at løsningerne både kan advisere og monitorere 

borgerne, for på den måde at ”holde dem til ilden”. Nogle borgere vil kunne melde progression ind 

manuelt, men automatisering er at foretrække.  

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. 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.  

De kommunale terapeuters vurdering er, at alder ikke er den 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 denne vurdering. Det betyder, at der kun regnes med at 30 % af borgerene i 

de udvalgte målgrupper er egnede til at modtage digitalt understøttet genoptræning. Dette forudsætter 

endvidere de nødvendige visitationsredskaber mv.  

Herudover har kommunerne pointeret, at branding og den rette markedsføring af de digitale trænings-

tilbud er væsentlig for at sikre borgernes forståelse for konceptet. 

2.5.2 Anskaffelse af udstyr 

Analysen har som forudsætning, 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
18

. Det er på den baggrund undersøgt, hvordan kommunerne kan anskaffe enhederne på en 

smart og indkøbseffektiv måde. 

Det forudsættes i analysen, at der etableres en fællekommunal rammeaftale på området med flere 

leverandører, hvor kommunerne kan indkøbe forskellige teknologityper. Der skal foreligge en 

standardiseret kontrakt til rammeaftalen, så det bliver nemt at indkøbe. Et estimat for omkostninger til 

afholdelse af et fælleskommunalt udbud er indregnet i business casen. Kommunerne bør dog fortsat 

have valgfrihed til at indgå andre aftaler på egen hånd. 

2.5.3 Levering af udstyr, support og vedligehold 

Temaet behandler relevante spørgsmål omkring, hvordan kommunerne kan levere, supportere og 

vedligeholde udstyret, så de får en sikker driftsmodel til den rette pris og med det rette serviceniveau. 

Analysen peget på, at der skal etableres et professionelt set-up til levering, opsætning og afhentning 

af løsningerne, hvor det er relevant. Det kan evt. være via private leverandører. Der skal herudover 

laves et stordrifts-set up på supporten, som kan favne de forskellige typer af teknologier. Det kan evt. 

være via private leverandører. 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.  

                                                      

18
 Spændet fra worst case til best case på 25-40 % (55-65 % for knæ- og hoftealloplastik) svarer til et spænd på 79-266 enheder 

ved fuld udrulning i en gennemsnitskommune. 
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2.5.4 Hvordan bliver kommunerne klar? 

Temaet behandler relevante spørgsmål om, hvordan kommunerne kan blive klar til at implementere 

digital genoptræning.  

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. Det baseres på 

kommunernes vurdering fra den afholdte organiseringsworkshop. I implementeringsfasen vil antallet af 

berørte medarbejdere være mindre, idet det antages afpasset med antallet af omfattede forløb. Dette 

afhænger af den valgte organisering i den enkelte kommune. Business casen tager afsæt i behovet i 

en gennemsnitskommune og regner med en indfasning af initiativet. En af forudsætningerne i 

analysen er, at det skal være et krav til terapeuten at have digitalt understøttet træning som førstevalg, 

hvis borgeren vurderes som egnet. Det kræver operationelle vurderingsredskaber, som enkelte 

kommuner allerede har erfaringer med at udarbejde. Der regnes ikke med et mertidsforbrug på 

driftsledelsen i business casen, da kommunerne har pointeret, at der vil opstå en ny normalrutine i 

ledelsesprocesserne, som ikke kræver ekstra ressourcer. I business casen er det forudsat, 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.   

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

genoptræningsforløb, jf. også afsnit 3.5 om integration til kommunale omsorgssystemer. 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 holdtræning. 

 

2.5.5 Konklusioner fra analysen af fremtidig organisering 

Der er følgende konklusioner fra analysen af fremtidig organisering. 

Kommunerne skal have ansvar for visitering og vurdering af borgerne, så digitalt understøttet 

genoptræning bliver det naturlige 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 og evt. defineres som en konkret ydelse der 

visiteres til. Det har nogle kommuner allerede gjort på enkelte genoptræningsområder.   

Der skal etableres en samlet professionel håndtering 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 supporten. 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 fælles-

kommunal 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. 

2.6 Resultater og konklusioner - målgrupper og servicedesign 

For spor A om målgrupper og servicedesign kan det sammenfattende konkluderes følgende. 
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Markedet for digitale genoptræningsløsninger er endnu ungt og umodent. Hvis ambitionen om 

en national udrulning af digitalt understøttet træning skal realiseres, kræves en modning af tilgangen 

hos såvel leverandører som kommuner. Der er bl.a. behov for en fortsat udvikling og videreudvikling af 

de eksisterende produkter på markedet, herunder ift. nye målgrupper, ligesom der er behov for en 

mere optimal konkurrencesituationen i markedet, så hele gevinsten ikke "spises" af omkostninger til 

genoptræningsteknologi.  

Borgerne har modtaget teknologien positivt. Generelt har borgerne på tværs af pilotprojekterne 

haft positive erfaringer med digitale træningsløsninger. Flere borgere har givet udtryk for, at de digitale 

træningsløsninger er oplevet som motiverende, dels på grund af en i positiv forstand oplevet 

"overvågning" fra terapeutens side via den digitale løsning, dels i kraft af systemets umiddelbare 

feedback og let adgang til træning i hjemmet. Erfaringerne peger også på, at de fleste borgere i deres 

træningsforløb ikke vil kunne undvære træningssessioner baseret på fysisk fremmøde. Det skyldes 

dels adgangen til mere direkte og præcis vejledning fra terapeuten, dels det sociale og motiverende 

element i jævnligt at skulle se terapeuten i øjnene og mødes med træningskammerater på holdet. 

Ikke alle forløb er egnede. Analysen viser, at der samlet set er omkring 182.000 forløb i de tre 

hovedmålgrupper, fordelt med 135.000 kommunale genoptræningsforløb under Sundhedslovens § 

140 og godt 47.000 træningsforløb under Servicelovens § 86.1 og § 86.2. Analysen viser endvidere, at 

en kombination af diagnose, behandlingsbehov, kompetencer og ydre omstændigheder betyder, at 

ikke alle forløb er egnede til digitalt understøttet træning. For hovedparten af delmålgrupperne 

vurderes det, at andelen af borgere med egnede forløb udgør 30 %. For en enkelt målgruppe – knæ- 

og hoftealloplastik – vurderes det, at 60 % af borgerne i delmålgruppen har egnede forløb, idet 

borgere i denne gruppe generelt vurderes til at have en højere funktionsevne og et bedre kognitivt 

niveau end borgere i de øvrige delmålgrupper.  

Halvdelen af træningssessionerne baseret på fysisk fremmøde forventes omlagt til digitalt 

understøttet træning i de egnede træningsforløb. På baggrund af data fra et bredt udsnit af landets 

kommuner er der fastlagt standardiserede as-is-forløb for de ni delmålgrupper. Designet af de 

fremtidige to-be-forløb bygger på et princip om, at borgeren i forløbet fortsat skal have adgang til 

individuel eller holdbaseret træning baseret på fysisk fremmøde. I de fastlagte træningsforløb regnes 

der således typisk med, at antallet af træningssessioner baseret på fysisk fremmøde reduceres til 

omkring halvdelen af det nuværende niveau, og at der til gengæld suppleres med mindst et 

tilsvarende antal digitalt understøttede træningssessioner. 

Der skal etableres en professionel serviceorganisation til at understøtte digital træning i 

kommunerne. Herunder håndtering af logistikken med levering, opsætning, tjek og introduktion samt 

nedtagning af udstyr osv. Analysen forudsætter, at der etableres centraliserede funktioner til at 

varetage denne opgave, så der kan opnås stordriftsfordele – enten som fælleskommunale 

samarbejder eller via udlicitering til private leverandører på markedet nationalt eller regionalt. I 

forlængelse heraf er der også behov for at skabe et stordrifts-set up omkring supporten på de 

løsninger, som tilbydes borgerne. Det vurderes generelt, at der ligger en stor forandringsopgave i at 

gøre digital træning til kommunernes førstevalg, og samtidig få tilrettet kommunernes processer, 

organisering mv. 

Der er behov for at skabe en rammeaftale eller tilsvarende på området. Hermed vil kommuner let 

og effektiv kunne indkøbe de nødvendige digitale enheder i takt med behovet til den rette markedspris 

uden at skulle igennem omfattende udbudsprocesser med etablering af komplekse kontrakter. Der bør 

overvejes forskellige modeller for udbud, herunder udbud af "services", hvor indkøbet af en enhed 

eksempelvis kan betragtes som en service til en fast pris, som blot skal fungere hen over 

aftaleperioden. Det vurderes, at opgaven med at få etableret de rette indkøbsaftaler og modnet 

markedet er en stor opgave, som skal løftes i fælles regi.   

Spor A bidrager med en række væsentlige observationer og antagelser, der ligger til grund for 

fastlæggelsen af inputvariable i den opstillede business case, jf. også bilag 5, afsnit 3, som indeholder 

en komplet gennemgang af samtlige af business casens inputvarible, de anvendte værdier samt 

koblingen til analysens forskellige spor og delanalyser. 
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Analysens spor B – den tekniske analyse har vist, at der ikke er udfordringer 
vedrørende behov for evt. certificering af træningsløsninger som klinisk medicinsk 
udstyr. De relevante teknologityper på markedet er enten allerede certificerede, eller 
også skal de ikke certificeres. Leverandørerne er generelt parate til at udnytte 
borgernes eget udstyr (BYOD), men analysen viser, at det kan give nogle afledte 
udfordringer med mere komplekse visitationsprocesser, behov for test af borgernes 
udstyr og evt. behov for certificering af BYOD-løsningen. Derfor er det valgt at basere 
analysen og business casen på den præmis, at kommunerne leverer alt udstyr. 
Analysen af bredbåndsdækning tager afsæt i den opdaterede bredbåndskortlægning 
fra 2013 fra Erhvervsstyrelsen, som viser, at 99,9 % af alle husstande kan få 2 Mbit/s 
download, og 98 % kan få 2 Mbit/s upload19. Samtidig har de teknologityper, der er 
omfattet af analysen begrænsede krav til internethastighed. I de tilfælde hvor 
teknologierne baserer sig på mobilt bredbånd, er der mulighed for at udnytte 
bredbånd via Wi-Fi, såfremt der ikke kan opnås tilfredsstillende mobildækning. Det 
betyder, at manglende bredbåndsdækning ikke er en barriere for udrulning af digitalt 
understøttet genoptræning.  

3.1 Baggrund og formål med sporet 

Formålet med sporet er at belyse de tekniske analyseaktiviteter, herunder spørgsmål om muligheden 

for at anvende brugernes udstyr, kvaliteten af bredbåndsforbindelser, behov for integrationer, video-

infrastruktur mv. Afdækningen skal både være med til at forme det fremtidige koncept og bidrage til 

forudsætningerne for analysens business case.  

Konkret består sporet af fem analysetemaer: 

 Analyse af muligheder for at anvende borgernes eget udstyr (BYOD). Denne delanalyse 

redegør for muligheder for at anvende borgernes eget udstyr, herunder om leverandørerne er klar 

til at anvende forskellige platforme mv.  

 Analyse af borgernes bredbånd og bredbåndskrav. Delanalysen kortlægger teknologiernes 

krav til bredbåndsforbindelser og redegør for borgernes muligheder for at få de relevante 

forbindelser  

 Analyse af muligheder i den nationale videoinfrastruktur. Delanalysen belyser potentialer og 

omkostningsstrukturer i at anvende infrastrukturen (VDX'en) 

 Analyse af integration til kommunale omsorgssystemer. Analysen tager afsæt i den 

forudsætning, at der er et behov for integration til omsorgssystemerne og fokuserer på muligheder, 

barrierer og realiseringsmuligheder   

 Analyse af certificeringsbehov og klinisk medicinsk udstyr. Analysen redegør for rammer og 

forudsætninger ift. certificering af digital genoptræningsløsninger som klinisk medicinsk udstyr.  

                                                      

19
 Erhvervsstyrelsens kortlægning går udelukkende på postnumre. Erhvervsstyrelsen er i gang med en analyse, som skal give 

en mere detaljeret bredbåndskortlægning på matrikkel/husstandsniveau. Dette indgår også som en del af velfærdsstrategiens 

initiativ 7.1.  

3 SPOR B – TEKNISK ANALYSE 
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3.2 Analyse af brug af borgernes eget it-udstyr (BYOD) 

Fælles for alle de interviewede leverandører og tilbudte løsninger er at de som deres primære løsning, 

hvis ikke eneste løsning, har en leveringsmodel, som omfatter både hardware såvel som software. De 

leverer derfor som udgangspunkt én samlet løsning, hvor borgeren får alt nødvendigt udstyr, herunder 

også selve hardwaren og rette abonnement til internetforbindelsen samt tilhørende enten standard 

eller specialudviklet software installeret på forhånd. 

Alle involverede leverandører af digital træningsteknologi, med undtagelse af én leverandør, har 

rapporteret, at de er strategisk åbne for og teknologisk parate til at udnytte borgernes eget it-udstyr 

(og derfor også implicit er teoretisk åbne for storskalaindkøb på kommunesiden, hvis udstyret bliver 

finansieret af kommunerne selv). Udvalgte leverandører tilbyder allerede i dag muligheden for at 

anvende borgerens eget it-udstyr, men ingen af de analyserede pilotprojekter har anvendt eller testet 

denne mulighed. 

I relation til sikkerhedskrav vedrørende identifikation af borgeren er der tilsvarende en gennemgående 

tendens. Der er for alle løsninger enten minimale, stærkt begrænsede eller ingen krav til adgangs-

styring. Det kan give særlige udfordringer ved brug af borgerens eget udstyr, afhængig af følsom-

heden af den opsamlede eller præsenterede data. Det noteres dog, at flertallet af leverandørerne er 

åbne for udnyttelse og implementering af NemID Mobil (når dette bliver muligt) eller NemID Privat på 

sigt. 

Flertallet af leverandørerne rapporterer yderligere, at deres løsninger allerede kan, eller på sigt kan 

blive klar til, at understøtte en bred vifte af platforme, herunder både fx Windows, Linux, iOS, Apple 

Android og hardware, dvs. andre typer af tilsvarende hardware end dem de aktuelt understøtter i dag, 

primo 2014.  

En udvidet understøttelse af hardware- og software-platforme vil naturligt øge behovet for support og 

vedligeholdelse. Den generelle konklusion er yderligere, at et større antal af typer af platforme og 

hardware-modeller direkte påvirker omkostningsstrukturen hos leverandørerne og derfor også 

udgifterne til kommunerne. 

Leverandørerne rapporterer tillige alle, at det primært er brugernes teknologiparathed og den praktiske 

opsætning i hjemme, som bestemmer muligheden for brug af borgernes eget udstyr, mere end det er 

ovenstående tekniske muligheder.  

Derudover vil en øget brug af borgerens eget it-udstyr have flere afledte konsekvenser for de 

kommunale medarbejdere i relation til deres evne til at vurdere, hvorvidt borgerens ikke bare er 

teknologiparat, men om udstyrets forbindelse og praktisk opsætning er egnet til en specifik digitalt 

understøttet genoptræningsløsning. 

Det vurderes yderligere, at det for enkelte løsninger kan være prohibitivt at benytte borgerens eget it-

udstyr grundet et behov for certificering af løsningen som klinisk medicinsk udstyr, jf. afsnit 3.6 

nedenfor. 

3.2.1 Konklusioner fra analysen af brug af borgernes eget udstyr 

Der er følgende konklusioner fra delanalysen. 

Generelt er leverandørerne på markedet klar til at tilbyde en BYOD-model. Alle involverede 

leverandører, med undtagelse af én leverandør, har rapporteret, at de er strategisk åbne for og 

teknologisk parate til at udnytte borgernes eget it-udstyr. Udvalgte leverandører tilbyder allerede i dag 

muligheden for at anvende borgerens eget it-udstyr, men ingen af de analyserede pilotprojekter har 

anvendt eller testet denne mulighed. 

BYOD komplicerer set-up'et og stiller øgede krav til kommunerne – derfor regner analysen ikke 

med, at borgernes eget udstyr skal anvendes. Hvis brugernes eget udstyr skal anvendes, er der 

nogle udfordringer i relation til sikkerhedskrav. Der er for alle løsninger enten minimale, stærkt 

begrænsede eller ingen krav til adgangsstyring. En øget brug af borgerens eget it-udstyr kan 

herudover stille øgede krav til de kommunale medarbejdere, da de skal kunne vurdere, om borgers 
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udstyr er egnet. Herudover kan det blive aktuelt at certificere udstyret, når det indgår i en BYOD-

model. Grundet disse komplikationer regner analysen ikke med, at borgers eget udstyr skal anvendes.  

Dette indgår således ikke i business casen.  

3.3 Analyse af borgernes bredbånd og bredbåndskrav 

Den opdaterede bredbåndskortlægning fra 2013 fra Erhvervsstyrelsen viser, at 99,9 % af alle 

husstande kan få 2 Mbit/s download, og 98 % kan få 2 Mbit/s upload. Det er beregnet, at knap 22 % af 

alle husstande og virksomheder medio 2013 samtidig havde adgang til mobilt bredbånd med en 

beregnet minimumshastighed på 2 Mbit/s. 

Ovenstående dækningsgrad for fastnet dækker alle minimumskrav for internetforbindelse for de 

analyserede løsninger, dvs. de i projektet udvalgte løsninger anvendt i pilotprojekterne, med 

undtagelse af én løsning (en videoløsning, hvor video er supplement og ikke primær teknologi). De 

steder hvor der er dækning på mobilt bredbånd
20

, dækkes alle minimumskrav for internetforbindelse 

for de analyserede løsninger. 

Det rapporteres gennemgående et behov for en ”buffer” til at sikre den ”gode oplevelse” ved brug af 

videoforbindelser, grundet bl.a. forsinkelser og forskydning af sendte og modtagne datapakker, deling 

af kapacitet, tilgængelighed og andre tilknyttede kvalitetsparameter for en god videooplevelse. 

Flertallet af leverandørerne ønsker trods førnævnte på sigt at udnytte borgernes egne 

fastnetforbindelser grundet de øgede hastigheder, en sådan giver.  

Ved tekniske løsninger som kræver fastnet og med genoptræningsforløb på 6-12 uger kræves der 

særlige tiltag for etablering af internetforbindelse for de borgere, som ikke allerede har en internet-

forbindelse etableret. Der kræves følgelig hurtig etablering med korte bindingsperioder af fastnet-

forbindelse, som lige nu udelukkende tilbydes og er prissat af TDC (via TDC’s Telemedicin 

Abonnement). Generelt er dette ikke en problemstilling, som påvirker analysens resultater, idet de 

teknologiske arketyper der regnes på i business casen, er baseret på mobilt internet med et relativt 

begrænset båndbreddebehov.  

3.3.1 Konklusioner fra analysen af borgernes bredbånd og bredbåndskrav 

Der er følgende konklusioner fra delanalysen. 

De teknologityper, der indgår i analysen, stiller ikke store krav til bredbåndsforbindelser. 

Teknologierne som der regnes på i analysen, er ikke baseret på videokommunikation som primær 

understøttelse af genoptræningen. Det betyder, at disse genoptræningsløsninger kan nøjes med en 

begrænset internetforbindelse, hvor minimumskravet er, at der kan opnås forbindelse, så resultatet af 

træningen kan sendes som data til kommunen. Pilotprojekterne rapporterer generelt om gode 

erfaringer med de løsninger, som udelukkende sender minimale mængder af data. For de løsninger, 

som anvender en videokonference som det primære medie, er der varierende tilbagemeldinger fra 

pilotprojekterne. Den generelle konklusion er dog at løsningerne i langt de fleste tilfælde har leveret en 

tilstrækkelig videokvalitet til at kunne gennemføre øvelserne. Der er dog også en del eksempler på, at 

dette ikke har været tilfældet. 

I praksis kan næsten alle borgere opnå de minimumskrav, som leverandørerne stiller til 

internetforbindelse (typisk 512 Kbit/s Up og 2 Mbit/s Down). Det baseres på Erhvervsstyrelsens 

analyse af bredbåndsdækning fra 2013 viser, at 99,9 % af alle husstande kan få 2 Mbit/s download og 

98 % kan få 2 Mbit/s upload. 

Der er ikke tilstrækkelig dækning til at basere de mobile genoptræningsløsninger på mobilt 

bredbånd alene. Derfor kan der være behov for at kombinere mobilløsningerne med bredbånd 

via Wi-Fi. Det baseres på Erhvervsstyrelsens analyse af bredbåndsdækning fra 2013 og at 22 % af 

                                                      

20
 Det skal pointeres, hvilket flere af de interviewede leverandører også har gjort opmærksom på, at det gælder for en mobil 

internetforbindelse, at det er en delt ressource, og at den faktiske kapacitet for en konkret forbindelse derfor i praksis er direkte 

afhængig af antallet af enheder på det anvendte knudepunkt/sendemasten. 
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alle husstande og virksomheder medio 2013 havde adgang til mobilt bredbånd med en beregnet 

minimumshastighed på 2 Mbit/s. 

Det kan være en udfordring at få etableret bredbåndsforbindelser hurtigt nok for de borgere, 

som ikke har en forbindelse i forvejen og har behov for hurtig opstart. Primo 2014 er det kun 

TDC, som tilbyder og har prissat en hurtig etablering med korte bindingsperioder af fastnetforbindelser 

(via TDC’s Telemedicin Abonnement). Det er en relativt dyr løsning, som ikke vil kunne betale sig at 

etablere for borgerne i mange tilfælde.   

3.4 Analyse af muligheder i den nationale videoinfrastruktur 

I relation til brugen af den fælles nationale videoinfrastruktur (VDX) i forbindelse med digitalt 

understøttet genoptræning er den primære konklusion, at infrastrukturen rummer en række 

muligheder, men at alle muligheder kræver både strategisk handling og en betydelig økonomisk 

investering samt et EU-udbud. VDX infrastrukturen understøtter i dens nuværende form brugen af 

Lync og Jabber som klienter, men dog ikke brugen af Skype, som derudover ikke er planlagt. I relation 

til de analyserede kommercielle løsninger på området, som understøtter video, anvender de to 

primære leverandører Vydio, som giver dem den bedste integrationsmulighed og de laveste krav til 

internetforbindelse.  

De fremtidige muligheder inkluderer en fuld end-to-end-udnyttelse af infrastrukturen, herunder brugen 

af dens understøttede videoklienter, samt leverandørerne af digitalt understøttede genoptrænings-

løsningers udnyttelse af udelukkende videoknudepunktet, som en integreret del af deres løsninger og 

brug af deres videoklienter og -løsninger. De omtalte muligheder er yderligere begrænset til udvalgte 

teknologiske arketyper, de som understøtter video, som beskrevet i markedsoverblikket, jf. bilag 1. 

Det betyder følgelig, at der i infrastrukturens nuværende form ikke ligger et uudnyttet potentiale som i 

dag, primo 2014, kan understøtte videokonferencer og træningssessioner mellem borger og 

sundhedsprofessionelle uden yderligere tiltag. I bilag 4 gives et første tentativt overblik over de 

nødvendige økonomiske investeringer skulle infrastrukturen udvides til at understøtte digital 

genoptræning. Potentialet og de dertilhørende omkostninger er ikke medtaget i business casen. 

3.4.1 Konklusioner fra analysen af den nationale videoinfrastruktur 

Der er følgende konklusioner fra delanalysen. 

VDX-infrastrukturen rummer en række muligheder, men alle muligheder kræver både strategisk 

handling og en betydelig økonomisk investering samt EU-udbud. Det betyder følgelig, at der i 

infrastrukturens nuværende form ikke ligger et uudnyttet potentiale som i dag, primo 2014, kan 

understøttes til videokonferencer og træningssessioner mellem borger og sundhedsprofessionelle. På 

den korte bane peger analysen derfor på de kommercielle løsninger på markedet som den rette 

løsning. 

3.5 Analyse af integration til kommunale omsorgssystemer21 

Alle involverede kommuner har udtalt et behov for udveksling af information mellem de anvendte 

løsninger og deres anvendte omsorgssystemer, jf. bilag 2. Kommunerne udtaler yderligere et 

integrationsbehov som er tovejs, og dette med en prioriteret rækkefølge. Dvs., der er primært ytret 

behov for udveksling af data mellem omsorgssystemet over i de digitalt understøttede 

                                                      

21
 I relation til dele af dette afsnit, og ved gennemlæsning af de refererede bilag, forudsættes der et overordnet kendskab til 

Fælles Sprog III samt den fælles kommunale rammearkitektur og dens støttesystemer. Se www.kl.dk og www.kombit.dk for 

yderligere detaljer for begge områder.  

http://www.kl.dk/
http://www.kombit.dk/
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genoptræningsløsninger og sekundært udveksling af data fra de digitalt understøttede 

genoptræningsløsninger tilbage over i omsorgssystemerne
22

. 

Derudover har arbejdet omkring Fælles Sprog III (FSIII) yderligere tydeliggjort behovet for både 

integration og udveksling af data samt behovet for en standardiseret måde, hvorpå dokumentation og 

udveksling af borgerens sundhedsdata skal foregå. Arbejdet omkring FSIII har, primo 2014, 

påbegyndt inddragelsen af området træning, udover FSIII’s oprindelige tre fokusområder, visitation, 

hjemmepleje og sygepleje, og derfor også indirekte området for digitalt understøttet genoptræning. 

Blandt de interviewede leverandører af digitalt understøttede genoptræningsløsninger er den 

gennemgående konklusion, at der ud fra et teknisk perspektiv ikke er noget til hinder for, at de 

allerede i dag, eller på sigt, kan udvikle og etablere integration til omsorgssystemerne. Ressourcerne 

forbundet med den nødvendige udvikling og etablering af sådanne integrationer, og derfor også 

eventuelle afledte konsekvenser for deres samlede omkostningsstruktur relateret til deres løsning, er 

efter deres umiddelbare vurdering minimale. De udtaler dog alle, i varierende grad, et behov for 

generelle retningslinjer i relation til dataformater, udvekslingsstandarder og ikke mindst etableringen af 

en ensartet (og eventuel centraliseret) adgang til omsorgssystemerne på markedet.  

Blandt de interviewede leverandører af omsorgssystemer er den gennemgående konklusion, at der 

også her ud fra et teknisk perspektiv ikke er noget til hinder for, at de allerede i dag, eller på sigt, kan 

udvikle og etablere integration til digitalt understøttede genoptræningssystemer. De tilbyder alle en 

række forskellige tekniske scenarier for integration, afhængig af behov for samt krav til og fra de 

eksterne systemer. Dette sikrer fremadrettet en stor fleksibilitet i måden, hvorpå integrationerne kan 

etableres. Der kan ikke gives et estimat for omkostningerne, men de forventes at være af et 

betragteligt omfang.   

Det noteres yderligere fra alle leverandører af omsorgssystemer, at de både er strategisk åbne for at 

modtage såvel som at sende data til de digitale genoptræningsløsninger. Det gælder dog for alle 

leverandørerne, at de har begrænset, hvis overhovedet nogen, erfaring med integrationer i relation til 

genoptræningsområdet samt det på nogen måder, ud fra et teknisk perspektiv, beslægtede 

telemedicinområde. Årsagen berettes til primært at skyldes et begrænset udtalt ønske fra 

kommunerne og leverandørerne på området.  

Fælles for begge grupper af leverandører, dvs. af digitale genoptræningsløsninger og omsorgs-

systemer noteres det, at standardiseringsarbejde vedr. data- og udvekslingsformater, klassificerings-

arbejde i relation til data og integration via enten fælles kommunale eller offentlige infrastruktur-

komponenter er en kritisk balanceøvelse. Det understreges af leverandørerne, at det bliver en barriere 

for integrationsarbejdet, hvis der ikke sikres den rette balance mellem hurtig fremdrift og innovation på 

den ene side og en fuldt centraliseret og stærkt styrende konsolidering og standardisering af 

integrationer på tværs af systemer på den anden side. Det udestår at afklare standardiseringsbehov 

og hvilke konkrete data der er behov for at udveksle, før en specifik løsning med faktiske integrationer 

kan besluttes og implementeres. På kort sigt, kan det blive relevant med punkt-til-punkt integrationer. 

3.5.1 Konklusioner fra analysen af integration til kommunale 
omsorgssystemer 

Der er følgende konklusioner fra delanalysen. 

Der er behov for integration til de kommunale omsorgssystemer. Erfaringen fra de kommuner, 

som har arbejdet med digitalt understøttet genoptræning er, at der er et væsentligt arbejde med 

dobbeltindtastning i systemerne, når der ikke er etableret en integration. Ligeledes fremgår det af 

                                                      

22
 Da ingen af de analyserede løsninger har implementeret konkrete integrationer, og de rapporterede erfaringer med 

udveksling af konkrete data har været minimale, er de konkrete sikkerhedsforhold for udvekslingen ikke adresseret nærmere i 

analysen. Hvorvidt den nødvendige udveksling af data, kan ske uden udveksling af CPR numre, er følgelig ikke blevet 

afdækket, men forventes håndteret efter gældende praksis, love og regler for området, hvis behovet er der. 
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business casen, at der er et væsentligt nationalt potentiale i at sikre de rette integrationer jf. afsnit 4. 

Omkostningen til dobbeltindtastningen indgår som en beregnet omkostning i business casen. 

Leverandørerne af digitale genoptræningsløsninger er ud fra et teknisk perspektiv klar til at 

udvikle og etablere integration til omsorgssystemerne. Der må dog forventes at være en 

væsentlig afklaringsopgave i at sikre de rette integrationer. Der kan ikke gives et estimat for 

omkostningerne, men de forventes at være af et overkommeligt omfang.   

Leverandørerne af omsorgssystemer er klar til at udvikle og etablere integration til digitale 

genoptræningssystemer. Der kan ikke gives et estimat for omkostningerne, men de forventes at 

være af et betragteligt omfang.   

3.6 Analyse af certificeringsbehov og klinisk medicinsk udstyr 

Med henblik på at afdække behovet for certificering af de i analysen omfattede teknologier er der 

blevet indhentet input fra Sundhedsstyrelsen og Delta, som er en af de ledende konsulenthuse for 

certificering på området (jf. bilag 3). Som udgangspunkt bliver al software og hardware, som aktivt 

indgår i et behandlingsforløb, klassificeret som klinisk medicinsk udstyr, og skal følgelig certificeres. 

Det er dog muligt at "definere" sig ud af behovet for at blive certificeret ved en nøje beskrivelse af 

tiltænkt anvendt brug af den specifikke løsning. 

Som eksempel skal fx Microsoft Kinect, selvom den bliver anvendt i en konkret løsning, ikke 

certificeres, da den oprindelig er blevet udviklet til et helt andet formål. Hvis en leverandør selv køber 

alle komponenter ind, fx en Microsoft Kinect, bevægelsessensorer, træningselastikker eller lignende 

og kombineret med specialudviklet software, skal hele løsningen certificeres, dog ikke det allerede 

godkendte udstyr.  

Der findes fire klasser inden for certificering; klasse 1, 2a, 2b og 3. Førstnævnte gælder for største-

delen af alle genoptræningsløsninger, som potentielt skal certificeres og kræver for fx en simpel mobil 

app 0,5-1 års arbejde at blive certificeret. Dette skyldes primært et massivt dokumentationsarbejde, 1-

1,5 ringbind i størrelse. For klasse 2a og 2a samt klasse 3 hedder det henholdsvis 1-2 år og minimum 

2,5 år. Sidstnævnte klasse gælder udelukkende for udstyr, som fx kontrollerer og aktivt doserer 

medicin, eller fx fysisk invasivt udstyr eller implantater. 

For udstyr klassificeret som klasse 1 står leverandøren selv for dokumentation og certificering. De skal 

derudover blot registreres som klasse 1 hos Sundhedsstyrelsen. Klasse 2a, 2b og 3 kræver aktiv 

godkendelse af en uvildig part. Ansvaret for certificering ligger udelukkende hos leverandøren af 

individuelt udstyr eller leverandører af samlede løsninger.  

Det gælder for alle klasser, at leverandøren skal registreres hos Sundhedsstyrelsen og betale en 

registreringsafgift samt en årlig løbende afgift.  

Sundhedsstyrelsen kan både stoppe, pause eller give tid til certificering af løsningen, men der kan 

ikke konkluderes generelt over denne proces, da dette skal foregå case-by-case. 

Herunder ses en oversigt over betydningen af de bekrevne certificeringsforhold for de i indeværende 

analyse identificerede teknologiske arketyper. 
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Figur 6: Certificeringsforhold for de teknologiske arketyper 

 

3.6.1 Konklusioner fra analysen af certificeringsbehov 

Der er følgende konklusioner fra delanalysen. 

Der er ikke identificeret et uløst behov for certificering af træningsløsninger som klinisk 

medicinsk udstyr. De relevante teknologityper på markedet er enten certificeret eller også skal de 

ikke certificeres. Sundhedsstyrelsen pointerer dog, at der ikke kan konkluderes generelt om 

certificeringsprocessen, da den skal foregå case-by-case. 

3.7 Resultater og konklusioner - teknisk analyse 

Den tekniske analyse bidrager med en række væsentlige observationer og antagelser, der ligger til 

grund for fastlæggelsen af inputvariable i den opstillede business case. Bilag 5 business case-notat 

kap. 3 indeholder en komplet gennemgang af samtlige af business casens inputvarible, de anvendte 

værdier samt koblingen til analysens forskellige spor og delanalyser. 

Sammenfattende konkluderer den tekniske analyse det følgende. 

Generelt er leverandørerne på markedet klar til at tilbyde en BYOD-model, men der er visse 

udfordringer, som betyder, at det ikke bliver en forudsætning i analysen. Alle involverede 

leverandører, med undtagelse af én leverandør, har rapporteret, at de er strategisk åbne for og 

teknologisk parate til at udnytte borgernes eget it-udstyr. Hvis brugernes eget udstyr skal anvendes, er 

der imidlertid nogle udfordringer i relation til sikkerhedskrav. Der er for alle løsninger enten minimale, 

stærkt begrænsede eller ingen krav til adgangsstyring. En øget brug af borgerens eget it-udstyr kan 

herudover stille øgede krav til de kommunale medarbejdere, da de skal kunne vurdere, om borgers 

udstyr er egnet. Endelig kan det blive aktuelt at certificere udstyret, når det indgår i en BYOD-model. 

Grundet disse komplikationer regner analysen ikke med, at borgers eget udstyr skal anvendes.    

Der er ikke væsentlige udfordringer med bredbåndsdækning for de valgte teknologityper. 

Teknologierne som der regnes på i analysen, er ikke baseret på videokommunikation som primær 

understøttelse af genoptræningen. Det betyder, at de fleste genoptræningsløsninger kan nøjes med 

en begrænset internetforbindelse. Erhvervsstyrelsens analyse af bredbåndsdækning fra 2013 viser, at 

99,9 % af alle husstande kan få 2 Mbit/s download, og 98 % kan få 2 Mbit/s upload. Det betyder i 

princippet, at næsten alle borgere kan få den krævede dækning. Der kan dog være behov for at 

kombinere mobilløsningerne med bredbånd via Wi-Fi, da kun 22 % af alle husstande og virksomheder 

medio 2013 havde adgang til mobilt bredbånd med en beregnet minimumshastighed på 2 Mbit/s. 

VDX-infrastrukturen rummer en række muligheder, men alle muligheder kræver både politisk 

handling og en betydelig økonomisk investering samt EU-udbud. Det betyder følgelig, at der i 

infrastrukturens nuværende form ikke ligger et uudnyttet potentiale som i dag, primo 2014, kan 

understøttes til videokonferencer og træningssessioner mellem borger og sundhedsprofessionelle. 

Der er behov for integration til de kommunale omsorgssystemer. Erfaringen fra de kommuner 

som har arbejdet med digitalt understøttet genoptræning er, at der er et væsentligt arbejde med 

dobbeltindtastning i systemerne, når der ikke er etableret en integration. Derfor er der et væsentligt 
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nationalt potentiale i at sikre de rette integrationer. Leverandørerne af digitale genoptræningsløsninger 

og af omsorgssystemerne er ud fra et teknisk perspektiv klar til at udvikle og etablere de relevante 

integrationer.  

Der er ikke identificeret et uløst behov for certificering af træningsløsninger som klinisk 

medicinsk udstyr. De relevante teknologityper på markedet er enten certificeret eller også skal de 

ikke certificeres. Sundhedsstyrelsen pointerer dog, at der ikke kan konkluderes generelt om 

certificeringsprocessen, da den skal foregå case-by-case. 
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Den opstillede business case for brug af digital genoptræning er samlet set positiv 
med et akkumuleret nettopotentiale over fem år på 283 mio. kr. på landsplan. Der 
regnes med en betydelig usikkerhed i business casen, der derfor kan vise sig både 
mindre og større, end det kan estimeres på nuværende tidspunkt. Denne usikkerhed 
skyldes mangel på præcis viden om, hvordan og i hvilket omfang digital 
genoptræning kan erstatte træningssessioner baseret på fysisk fremmøde. Det er 
med andre ord ikke på nuværende tidspunkt afklaret, om digital træning kan udgøre 
et passende alternativ til træningssessioner baseret på fysisk fremmøde, men dette 
er forudsat i den opstillede business case. Der pågår på nuværende tidspunkt mindst 
ét RCT-studie for at afklare, om digital genoptræning for udvalgte målgrupper kan 
erstatte træningssessioner baseret på fysisk fremmøde. 

4.1 Baggrund og formål med sporet 

Formålet med sporet har været at indsamle alle relevante forudsætninger og data, så der i et iterativt 

forløb er opstillet business cases, hvor usikkerheden gradvist reduceres. Via den iterative proces 

identificeres datausikkerheder, som skal kvalificeres i de øvrige analyser. Med denne metode bliver 

business casen et redskab til at sikre fokus på datakvalitet og reduktion af usikkerhed i alle analysens 

faser. Arbejdet har været tilrettelagt, så Digitaliseringsstyrelsen i den endelige leverance får over-

draget beregninger og business case i samme værktøjer og formater, som anvendes i Statens 

business case-model. Endvidere opsamler sporet kommunernes erfaringer med at måle effekt af 

digital genoptræning.    

4.2 Klinisk effekt af digital træning 

Ved en eventuel overgang til digital genoptræning i kommunerne er det afgørende, at den kliniske 

effekt som minimum kan fastholdes på samme niveau som med de træningstilbud, borgerne visiteres 

til i dag. Det har derfor været et selvstændigt formål med nærværende analyse at kortlægge 

eksisterende erfaringer med, hvordan effekten af digital genoptræning kan måles samt indhente 

konkrete effektresultater af digital genoptræning. 

4.2.1 Erfaringer fra pilotprojekterne 

En gennemgang af evalueringerne for de afsluttede pilotprojekter viser, at disse projekter kun i 

begrænset omfang har opnået systematiske og dokumenterbare erfaringer med effekten af de digitale 

træningstiltag. 

Der er fire primære årsager til dette: 

 Digital træning er i de fleste pilotkommuner blevet tilbudt som et supplement til den traditionelle 

træning 

 Pilotprojekterne har i de fleste kommuner mere haft karakter af eksplorativ afsøgning af potentielle 

brugsscenarier end egentlig systematisk afprøvning 

 Indsamlingen af data fra borgere, som har anvendt de digitale træningsløsninger, er i de fleste 

pilotprojekter ufuldstændig 

 Endvidere har der ikke i pilotprojekterne været anvendt kontrolgrupper. 

4 SPOR C – BUSINESS CASE 
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Erfaringerne fra et af pilotprojekterne indikerer imidlertid, at digitalt understøttet træning i kombination 

med træningssessioner under vejledning af en terapeut kan have en positiv effekt i forhold til at 

forbedre generel styrke, kondition og mobilitet hos borgere, der anvender det
23

. Disse indikationer på 

en positiv effekt har særligt knyttet sig til målgrupper som eksempelvis: 

 Borgere, der har problemer med knæ og hofter 

 Borgere, der er alment svækkede/geriatriske patienter 

 Borgere, der er visiteret på baggrund af KOL. 

På den baggrund er der i flere af de kommuner, som har deltaget i pilotprojekterne, en forventning om, 

at digitalt understøttet træning i et vist omfang vil kunne erstatte træningssessioner baseret på fysisk 

fremmøde. Forventningen er dermed, at digitalt understøttet træning i relevante sammenhænge kan 

udgøre ”et passende alternativ” til de træningsformer, der anvendes i dag. 

4.2.2 Andre studier 

De teknologiske løsninger til digitalt understøttet genoptræning er så nye, at der ikke på nuværende 

tidspunkt foreligger kliniske studier, som dokumenterer, at digitalt understøttet genoptræning har en 

effekt, der er sammenlignelig med eller bedre end træningssessioner baseret på fysisk fremmøde. 

Der foreligger imidlertid en række studier af løsninger, som teknologisk set går forud for de løsninger, 

der er omfattet af nærværende analyse. Fælles for disse studier er, at de på samme måde som 

pilotprojekterne indikerer, at det er forventeligt, at der kan opnås positive effekter af en anvendelse af 

digitalt understøttet træning. 

I 2006 er der således gennemført et RCT-studie i Danmark, som viser, at et videobaseret hjemme-

træningsprogram med tre ugentlige træningssessioner over fem måneder betød varige forbedringer i 

sundhedsrelateret livskvalitet og fysiske test for en gruppe af alment svækkede ældre kvinder
24

. 

Tilsvarende underbygger en række internationale RCT-studier forventningen om, at digitalt 

understøttet træning i relevante sammenhænge kan udgøre ”et passende alternativ” til de trænings-

former, der anvendes i dag. 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
25

 

 At digitalt understøttet træning på linje med holdtræning på træningscenter giver højere compliance 

end hjemmetræning uden supervision
26

. 

Endelig foreligger der en række internationale litteraturstudier og reviews, som gennemgår de seneste 

års studier inden for telerehabilitering og digitalt understøttet træning. Et sådant studie fra 2010 

omfatter 61 forsøg med telerehabilitering
27

. Studiets hovedkonklusioner er, at der i 71 % af de 

gennemgåede forsøg er anvendt teknologiske løsninger med succes, og at godt halvdelen af 

forsøgene har haft klinisk signifikante resultater. Særligt er der mange succesfulde forsøg på 

hjerteområdet samt i relation til ortopædkirurgiske diagnoser som knæ, hofter og øvrige led. Generelt 

                                                      

23
 Københavns Kommune, Virtuel genoptræning til den ældre borger i København - evalueringsrapport, 2014 

24
 L. Puggaard, Genoptræning/træning af svage hjemmeboende ældre. Center for anvendt og klinisk træningsvidenskab, Institut 

for Idræt og Biomekanik, SDU, 2006 

25
 Irvine m.fl., Web-based Intervention to Promote Physical Activity by Sedentary Older Adults: Randomized Controlled Trial, 

Journal of Medical Internet Research vol. 15(2), 2013; Silveira m.fl., Tablet based strength balance training to motivate and 

improve adherence to exercise in independently living older people: A phase II preclinical exploratory trial, Journal of Medical 

Internet Research vol. 15(8), 2013; Wu m.fl., Comparison of Telecommunication, Community and Home-based Tai Chi 

Exercise Programs on Compliance and Effectiveness in Elderly at Risk for Falls. Arch. Phys. Med. Rehabilitation. Vol 91, 2010 

26
 Wu m.fl., Comparison of Telecommunication, Community and Home-based Tai Chi Exercise Programs on Compliance and 

Effectiveness in Elderly at Risk for Falls. Arch. Phys. Med. Rehabilitation. Vol 91, 2010 

27
 Hailey m.fl., Evidence on the Effectiveness of Telerehabilitation Applications, Institute of Health Economics and Finnish Office 

for Health Technology Assessment, 2010 
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konkluderes det i gennemgangen af de 61 forsøg med telerehabilitering, at der inden for flere af de 

undersøgte diagnoser er behov for flere studier. 

4.2.3 Igangsatte forsøg 

Som led i et af de pilotprojekter der er omfattet af nærværende analyse - Mobil Interaktiv 

Genoptræning - er der igangsat et RCT-studie, som omfatter anvendelse af en af de undersøgte 

digitale træningsløsninger på en gruppe af borgere med knæ- og hoftealloplastik. 

Forsøget, der omfatter de fire kommuner Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, 

opererer med blandede forløb, der består af både digital træning og træning ved fysisk fremmøde. I 

dette RCT-studie undersøges effekten af digital træning således ved en omlægning af godt halvdelen 

af de fysiske holdtræningssessioner til digitalt understøttet egentræning. Som led i studiet gennem-

føres effektmåling efter anerkendt testprotokol i kontrolleret afprøvning med kontrolgruppe. 

Resultatet af dette forsøg forventes at foreligge i løbet af 2014. 

Flere andre kommuner arbejder med at kunne igangsætte tilsvarende forsøg, men status, finansiering 

og forventet færdiggørelse ligger ikke fast. 

4.2.4 Konklusion 

Det er på baggrund af de hidtidige erfaringer ikke muligt at konkludere, at digital understøttet træning 

er et passende alternativ til de nuværende træningstilbud. Analysen og den opstillede business case 

bygger derfor på en antagelse om, at digitalt understøttet træning kan udgøre et passende alternativ til 

de nuværende træningstilbud, når det leveres som en del af et kombineret forløb, der også omfatter 

træning under vejledning af en terapeut ved fysisk fremmøde. 

4.3 Usikkerhed og følsomhedsberegninger 

4.3.1 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 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). 

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

for ændringer i. Figuren viser i hvilken grad, en unit-ændring i inputværdien medfører en ændring (i %) 

i den samlede business case-værdi. Det kan fx ses, at hver gang der substitueres én individuel 

træning (it) mere eller mindre pr. forløb (for alle målgrupper), så vil business casens værdi ændres 

med 50 %. 

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

ad gangen, mens alle andre inputvariable er holdt konstante (der er altså en betydelig afhængighed til 

værdien af de andre inputvariable, når den pågældende inputvariables følsomhed beregnes). 

Følsomhedsanalysen er beregnet ved at ændre inputvariablens værdi med en række procentsatser i 

positiv og negativ retning, og observere udsvingene i den samlede business case. Herefter udregnes 

den gennemsnitlige ændring i business casen ved en 1 %-ændring i inputvariablen, som er basis for 

udregning af følsomheden ved en 1-unit-ændring (fx +1 holdtræning eller -15 min. terapeuttimer til 

individuel træning; unit-størrelsen for de enkelte variable er i følsomhedsanalysen fastlagt pba. en 

vurdering af variationerne i det indsamlede datamateriale).  

Følsomhedsanalysen er foretaget for hver inputvariabel separat for hver målgruppe (da sammen-

sætningen af træningsforløb, og dermed følsomheden for inputvariable, varierer på tværs af 

målgrupperne). Figuren ovenfor viser således (for overskuelighedens skyld) en matematisk 

aggregeret følsomhed af inputvariablene på tværs af målgrupperne, og giver som sådan en god 

indikation på business casens samlede følsomhed over for inputvariablene. 

4.3.2 Usikkerhed 

Der regnes i business casen med en væsentlig usikkerhed. Årsagen er, at der på nuværende 

tidspunkt mangler præcis viden om, hvordan og i hvilket omfang digital genoptræning kan erstatte 

træningssessioner baseret på fysisk fremmøde. Denne usikkerhed betyder, at business casens 

resultater kan vise sig både mindre og større, end det kan estimeres på nuværende tidspunkt. 

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

på business casens mest usikre inputvariable. 

Fælles for disse variable er, at den usikkerhed, der knytter sig til dem, er direkte forbundet med det 

generelt set relativt lave modenhedsniveau, både hvad angår de teknologiske løsninger på markedet, 

det organisatoriske set-up omkring genoptræning og vedligeholdende træning i de enkelte kommuner 

samt de indhøstede erfaringer med anvendelse af digital genoptræning i en driftssituation (se spor A 

og B for uddybende beskrivelser). 
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Ændring af samlet nettopotentiale ved unit-ændring i inputværdi

Inputvariable med størst følsomhed 

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

Variable uden usikkerhedsspænd i business casen

HT = Holdtræning IT = Individuel træning, DT = Digital træning
(1) tallet varierer på tværs af målgrupper. Her vises gennemsnittet på tværs af målgrupperne.

Inputvariabel Type Gns. værdi1 Unitændring

Gns. antal IT per forløb (TO-BE) 3 1

Gns. antal deltagere per HT (AS-IS & TO-BE) 4 1

Gns. antal HT per forløb (TO-BE) 6 1

Gns. antal terapeuttimer per IT (AS-IS & TO-BE) 90 min 15 min

% af forløb egnet til digital genoptræning (DG) 32% 5%

Gns. antal terapeuttimer per DT forløb (TO-BE) 75 min 15 min

Antal forløb (per målgruppe per kommune) 233 15

Gns. varighed per transport af terapeut til IT i timer 15 min 5 min

Gns. antal terapeuttimer per HT (AS-IS & TO-BE) 90 min 15 min

Besparelser ved storindkøb 30% 5%
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Nedenstående figur viser følsomheden for de inputvariable, der er identificeret som værende mest 

usikre. 

 

De mest usikre inputvariable fordeler sig tematisk på fire områder: 

 Størrelsen af målgruppen 

 Andelen af egnede borgere i hver målgruppe 

 Graden af digital substitution fra as-is til to-be 

 Prisniveauet for løsninger til digital genoptræning. 

Usikkerheden i relation til inputvariablene inden for hvert af de fire områder, og hvordan denne 

usikkerhed er håndteret i business casen, uddybes i de følgende afsnit. 

Størrelsen af målgruppen 

Størrelsen af den samlede målgruppe der potentielt kan anvende digital genoptræning, har væsentlig 

betydning for resultatet af den samlede business case (se afsnit 2.3 for uddybende beskrivelse vedr. 

fastlæggelse af målgrupper). 

Der er følgende usikkerheder i forbindelse med fastlæggelse af størrelsen af målgruppen. 

 Fastlæggelse af målgruppen for Sundhedslovens § 140. Det totale antal af træningsforløb 

under Sundhedsloven § 140 er veldokumenteret i form af de genoptræningsplaner, der følger 

patienten fra hospital til kommunal genoptræning. Der er derfor ikke indregnet en usikkerhed i 

relation til størrelsen af denne hovedmålgruppe. Det gælder for en række diagnoser, at der i 

pilotprojekterne ikke har været foretaget afprøvning af digital træning. Disse diagnoser er derfor 

ikke medtaget i beregningsgrundlaget for business casen. Det forventes, at der vil ske en udvikling 

over de kommende år, så flere og flere træningsbehov kan understøttes digitalt. En sådan udvikling 

er ikke indregnet i business casen. 

 Fastlæggelse af målgruppen for Servicelovens § 86.1 og § 86.2. Antallet af træningsforløb 

under Servicelovens § 86 varierer kraftigt fra kommune til kommune som følge af lokale forskelle i 

implementering og organisering af trænings- og plejeområdet, herunder i særlig grad koblingen til 

tværgående og helhedsorienterede behandlings- og servicekoncepter som hverdagsrehabilitering. 
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Business case værdi (mio. kr.)1

Inputvariable med størst usikkerhed

Grad af substitution Andel egnede borgere Prisniveau for løsningerStørrelse af målgruppe

HT = Holdtræning; IT = Individuel træning; DT = Digital træning
WC = Worst case; EST= Estimat; BC = Best case

(1) Nutidsværdi

(2) %-satsen varierer på tværs af målgrupper. Her vises grov aggregering.

WC BCEST

Inputvariabel Type

WC EST BC

Substitution af IT med DT
2

10% 20% 30%

Substitution af HT med DT
2

30% 40% 50%

% af forløb egnet til DT
2

25% 30% 40%

Antal §86.1 forløb på landsplan ('000) 26 32 39

Besparelser på anskaffelsespris ved stordriftsindkøb 30% 35% 40%

Besparelser på ops./nedt. ved stordriftsindkøb 15% 20% 25%

Besparelser på årlige driftsomk. ved stordriftsindkøb 40% 45% 50%

Besparelser på driftsomk. per enhed ved stordriftsindkøb 40% 45% 50%

Antal §86.2 forløb på landsplan ('000) 21 26 31

Besparelser på vedligeholdelsesudgifter ved stordriftsindkøb 15% 20% 25%

Besparelser på opstart/opsætning ved stordriftsindkøb 15% 20% 25%

Inputværdi
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Som følge af disse forskelle er der i business casen indregnet en usikkerhed på +/-20 % i forhold til 

det samlede antal træningsforløb under Servicelovens § 86.1 og § 86.2. 

Nedenstående tabel opsummerer inputværdier og indregnede usikkerheder vedrørende størrelsen af 

de tre hovedmålgrupper. 

Tabel 5 Antal forløb og indregnet usikkerhed fordelt på hovedmålgrupper 

Hovedmålgruppe Antal forløb 

totalt i år 1 (2015) 

Indregnet 

usikkerhed i 

antal forløb 

SUL § 140 142.900 Nej 

SEL § 86.1 32.400 Ja (+/-20 %) 

SEL § 86.2 25.800 Ja (+/-20 %) 

Antal forløb i alt 201.100 - 

Andelen af egnede borgere i hver målgruppe 

Andelen af borgere inden for hver målgruppe, der kan have gavn af at anvende digital genoptræning, 

har ligeledes væsentlig betydning for resultatet af den samlede business case (se afsnit 2.3 for 

uddybende beskrivelse vedr. fastlæggelse af andelen af egnede borgere inden for hver målgruppe). 

Erfaringerne fra pilotprojekterne viser, at ikke alle forløb i en given målgruppe vil kunne omlægges til 

digital træning. En række faktorer som eksempelvis kognitive evner, teknologikompetencer og adgang 

til bredbåndsinfrastruktur spiller ind på andelen, men der er på nuværende tidspunkt væsentlig 

usikkerhed om, hvor stor en andel af en given målgruppe, der vil kunne have gavn af at anvende 

digital genoptræning (jf. figur 7 i afsnit 2.3). 

Konkret regnes der i business casen med, at 30 % af en målgruppe vil være egnet til digital 

genoptræning (der er indlagt et spænd fra worst case til best case på 25-40 %). For borgere med 

knæ- og hoftealloplastik regnes der med, at 60 % af forløbene er egnede (der er indlagt et spænd fra 

worst case til best case på 55-65 %), idet målgruppen funktionelt vurderes at være bedre rustet end 

de øvrige målgrupper. 

Nedenstående tabel opsummerer de spænd, der er indregnet i relation til andelen af egnede borgere 

inden for hver målgruppe som følge af den identificerede usikkerhed. 

Tabel 6 Andel af målgruppe egnet til digital genoptræning 

Hovedmålgruppe Delmålgrupper Worst case Estimat Best case 

SUL § 140 Knæ- og hoftealloplastik 55 % 60 % 65 % 

SUL § 140 Øvrige delmålgrupper 25 % 30 % 40 % 

SEL § 86.1 - 25 % 30 % 40 % 

SEL § 86.2 - 25 % 30 % 40 % 

Graden af digital substitution fra as-is til to-be 

Graden af substitution, dvs., andelen af træningssessioner baseret på fysisk fremmøde i et givent as-

is-forløb, der i det tilsvarende to-be-forløb antages erstattet med træningssessioner baseret på digitalt 

understøttet træning, har væsentlig betydning for resultatet af den samlede business case (se afsnit 

2.4 for en uddybende beskrivelse af fastlæggelse af as-is-forløb og design af to-be-forløb). 

Usikkerheden består i, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger tilstrækkelige erfaringer til 

entydigt at kunne fastlægge graden af digital substitution fra as-is til to-be. 

Konkret er det i business casen antaget: 
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 At halvdelen af de træningssessioner, der er baseret på fysisk fremmøde, kan erstattes med digitalt 

understøttet træning 

 At der ikke sker en substitution af individuelle træningssessioner, når der er færre end to 

individuelle sessioner i as-is-forløbet 

 At der for at afspejle usikkerheden regnes med et spænd i substitutionen, således at der i worst 

case substitueres en træningssession mindre og i best case substitueres en træningssession mere 

for hver af de træningstyper (individuel/hold), hvor der i det opstillede to-be-forløb foretages en 

substitution 

 At der for hvert forløb afsættes dedikeret terapeuttid til igangsættelse af og opfølgning på 

borgerens digitalt understøttede træning (udover den allerede afsatte tid i forløbet til generel 

opstart og afvikling af fysiske træningssessioner). Konkret afsættes der 30 min. pr. forløb til 

introduktion af borgeren til den digitale træningsløsning samt yderligere 15-60 min. til løbende 

opfølgning afhængig af det samlede forløbs varighed 

 At der for at afspejle usikkerheden regnes med et spænd i den terapeuttid, der er afsat til 

igangsættelse af og opfølgning på borgerens digitalt understøttede træning, således at der i worst 

case afsættes 15 min. mere og i best case afsættes 15 min. mindre pr. forløb 

Prisniveauet for løsninger til digital genoptræning 

Prisniveauet for løsninger til digital genoptræning har væsentlig indflydelse på business casens 

omkostningsside og derfor på resultatet af den samlede business case (se bilag 5 business case-notat 

kap. 3 for en uddybende beskrivelse af priser anvendt i business casen). 

Usikkerheden, der knytter sig til prisniveauet for løsninger til digital genoptræning, skyldes en række 

sammenfaldende faktorer, som alle kan begrundes med, at der på nuværende tidspunkt er tale om et 

umodent marked: 

 Der er relativt få udbudte løsninger, og de fleste af disse er udviklet i partnerskab mellem offentlige 

myndigheder og private leverandører, oftest som led i pilotprojekter med offentlig støtte eller tilskud  

 Den kommunale efterspørgsel har i al væsentlighed været drevet af ovennævnte pilotprojekter med 

en relativt begrænset volumen både for den enkelte kommune og totalt set. Effekten af 

koordinerede offentlige fællesindkøb på prisniveauet har således ikke været afprøvet 

 Prisniveauet varierer markant (50-100 %) såvel på tværs af de undersøgte løsninger som i 

prisudviklingen for enkelte løsninger over de seneste 12-18 måneder 

 I forhold til dette udgangspunkt vil en udbredelse af digital genoptræning på nationalt plan i den 

skala, der regnes med i nærværende business case, mangedoble den samlede efterspørgsels-

volumen og afgørende ændre det samlede marked for løsninger til digital genoptræning. 

Konkret er det i business casen antaget: 

 At standardkomponenter som skærme, computere, mobiltelefoner, modems og tilsvarende 

hardware, der indgår i de digitale genoptræningsløsninger, kan indkøbes med rabatter, der er 

sammenlignelige med dem, der kan opnås på forpligtende offentlige indkøbsaftaler (der regnes 

med en rabat på 35 % og et spænd fra worst case til best case på 30-40 %) uanset om disse 

sælges separat eller som en del af en samlet løsning fra en given leverandør af en digital 

genoptræningsløsning 

 At licenser og relaterede udgifter til opstart, software-opdateringer mm. i relation til brug af digitale 

genoptræningsløsninger vil kunne konkurrenceudsættes med markant lavere priser til følge, når 

efterspørgselsvolumen i kraft af en fælleskommunal rammeaftale mangedobles. Dette hænger bl.a. 

sammen med at leverandørerne på markedet på nuværende tidspunkt har afholdt 

initialomkostninger til produkt- og softwareudvikling og har i dag en forretning baseret på et 

marked, som udgør omkring en tiendedel af markedsstørrelsen ved national udrulning, der regnes 

med i business casen (der regnes med en rabat på 45 % i forhold til prisniveauet i markedet primo 

2014 og et spænd fra worst case til best case på 40-50 %) 
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 At udgifter til support, konsulentbistand og lignende vil kunne indkøbes med rabatter, der er 

sammenlignelige med dem, der kan opnås på uforpligtende offentlige indkøbsaftaler (der regnes 

med en rabat på 20 % og et spænd fra worst case til best case på 15-25 %) uanset om disse 

sælges separat eller som en del af en samlet løsning fra en given leverandør af en digital 

genoptræningsløsning. 

4.4 Resultater og konklusioner - business case 

4.4.1 Nettopotentiale 

Samlet nettopotentiale over fem år 

Den opstillede business case for brug af digital genoptræning er samlet set positiv med et akkumuleret 

nettopotentiale over business casens femårige løbetid på 283 mio. kr. på landsplan. Det svarer til 2,9 

mio. kr. for en gennemsnitskommune med 57.000 indbyggere. Usikkerhederne i analysen betyder, at 

potentialet kan vise sig både mindre og større end det er estimeret på nuværende tidspunkt. 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over udviklingen i business casens bruttopotentiale, 

omkostninger og nettopotentiale på landsplan akkumuleret over den femårige løbetid
28

. 

  

Tabel 7 Akkumuleret nettopotentiale over fem år, udvikling over perioden (mio. kr.) 

Type 2015 2016 2017 2018 2019 

Bruttopotentiale 81 210 392 585 789 

Omkostninger -94 -183 -281 -398 -506 

Nettopotentiale -13 27 111 188 283 

 

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 % af de egnede forløb i 

målgrupperne i business casens første år (2015) og yderligere 25 % i hvert af de to følgende år 

(2016-17) 

 Omkostninger: Implementeringsomkostninger, herunder projektledelse, etablering af rammeaftale 

mm. afholdes i business casens første to år (2015-16). Investering i udstyr til digital genoptræning 

                                                      

28
 Den opstillede business case er i 2014-priser. Business casens akkumulerede potentiale er angivet i nettonutidsværdi (NPV). 
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sker gradvist og er afpasset efter indfasningstakten. Udstyr har en levetid på tre år, hvorefter det 

genanskaffes. 

 

Usikkerhed indregnet som best case og worst case 

 På landsplan er spændet mellem worst case og best case for business casens samlede femårige 

nettopotentiale 73-766 mio. kr. Spændet mellem best case og worst case bestemmes af den 

indregnede usikkerhed på business casens mest usikre inputvariable. 

 Nedenstående figur giver et overblik over udviklingen i best case, estimat og worst case for 

business casens nettopotentiale på landsplan akkumuleret over den femårige løbetid. 

 
  

Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning 

Det årlige nettopotentiale ved en fuld indfasning af business casen er på 80 mio. kr. på (spændet 

mellem worst case og best case er 28-198 mio. kr.). Usikkerhederne i analysen betyder, at potentialet 

kan vise sig både mindre og større, end det er estimeret på nuværende tidspunkt. 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over worst case, estimat og best case for hhv. 

bruttopotentiale, omkostninger og nettopotentiale pr. år ved en fuld indfasning på landsplan. 
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Tabel 8 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning (mio. kr.) 

Type Worst case, årligt 

(ved fuld indfasning) 

Estimat, årligt 

(ved fuld indfasning) 

Best case, årligt 

(ved fuld indfasning) 

Bruttopotentiale 75 193 340 

Omkostninger -47 -113 -141 

Nettopotentiale 28 80 198 

 

Årligt nettopotentiale fordelt på målgrupper 

En fordeling af det årlige nettopotentiale på de tre hovedmålgrupper viser, at genoptræningsforløbene 

under Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86.1 hver tegner sig for hhv. 50 % og 46 % af det 

samlede nettopotentiale, mens den vedligeholdende træning tegner sig for de resterende 4 %. 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over hhv. worst case, estimat og best case for business 

casens årlige nettopotentiale ved fuld indfasning fordelt på de tre hovedmålgrupper. 
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Tabel 9 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning, fordelt på hovedmålgruppe (mio. kr.) 

Målgruppe Worst case, 

årligt (ved fuld 

indfasning) 

Estimat, årligt 

(ved fuld 

indfasning) 

Best case, årligt 

(ved fuld 

indfasning) 

SUL § 140 13 40 91 

SEL § 86.1 15 37 78 

SEL § 86.2 0 3 29 

I alt 28 80 198 

 

Nedenstående figur viser nettopotentialet fordelt på delmålgrupper samt antallet af træningssessioner 

i as-is forløbet for den enkelte målgruppe. Figuren viser, at nettopotentialet generelt set er størst for de 

målgrupper, der har as-is-forløb med mange træningssessioner
29

. Det skyldes, at det i de 

længerevarende forløb er muligt at erstatte flere træningssessioner baseret på fysisk fremmøde end i 

de korte forløb. Det er således en væsentlig iagttagelse, at en række træningsforløb vil være så korte, 

at det økonomisk set ikke kan betale sig at bruge ressourcer på at oplære borgeren i brug af digitalt 

genoptræningsudstyr samt at transportere dette udstyr frem og tilbage til borgerens hjem. 

                                                      

29
 Når sammenhængen ikke er mere lineær, skyldes det variationer fra målgruppe til målgruppe på parametre som indhold af de 

konkrete træningsforløb, valg af digital træningsteknologi for to-be-forløb samt andelen af borgere, der får betalt deres 

transport af kommunen. 

13 15

0

40
37

3

91

78

29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SUL  140 SEL  86.1 SEL  86.2

m
io

. k
r.

 1
Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning,

fordelt på hovedmålgruppe

Worst case Estimat Best case
(1) Nutidsværdi



 

53 

 

  

Som det fremgår af figuren, er det ikke alle delmålgrupper, der har et positivt nettopotentiale, hvilket 

netop skal ses i sammenhæng med ovenstående pointe om længden af træningsforløbene i de 

enkelte delmålgrupper. En række delmålgrupper udviser således et negativt nettopotentiale, og disse 

målgrupper indgår derfor ikke i opgørelsen af business casens samlede resultat. 

  

4.4.2 Bruttopotentiale og omkostninger 

Den opstillede business case opererer med to hovedtyper af potentialer: 

 Sparede terapeutudgifter 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. 

På omkostningssiden opererer den opstillede business case med fem hovedtyper af omkostninger: 

 Anskaffelse af udstyr, herunder omkostninger til opsætning af løsninger samt køb af skærme, 

mobiltelefoner, sensorer og øvrigt it-udstyr til afvikling af digitalt understøttet træning 

 Drift af udstyr, herunder omkostninger til licenser, datatrafik mm 

 Drift af serviceorganisation, herunder omkostninger forbundet med udbringning, opstilling, 

nedtagning og afhentning af udstyr hos borgerne samt support mm 

 Projekt- og implementeringsomkostninger, herunder først og fremmest faglig projektledelse i 

implementeringsperioden samt udgifter til etablering af central rammeaftale og tidsforbrug i den 

enkelte kommune i forbindelse med indkøb af digitale træningsløsninger 

 Dobbeltindtastning der dækker tidsforbruget ved genindtastning af basale borger- og trænings-

oplysninger i de digitale træningsløsninger på grund af manglende integration med de kommunale 

omsorgssystemer (EOJ). 

Kapitel 3 i bilag 5 giver en uddybende gennemgang af definitioner, kildegrundlag mm. for de enkelte 

inputvariable i den opstillede business case. 

Nedenstående figur viser fordelingen af business casens samlede femårige bruttopotentiale og 

omkostninger på de forskellige hovedtyper. Usikkerhederne i analysen betyder, at potentialet kan vise 

sig både mindre og større end det er estimeret på nuværende tidspunkt. 
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De enkelte hovedtyper på henholdsvis potentialeside og omkostningsside uddybes i de to følgende 

afsnit. 

Bruttopotentiale fordelt på typer 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over udviklingen i det årlige bruttopotentiale fordelt på de 

to hovedtyper – sparede terapeutudgifter og sparet transport af borgere – over business casens 

femårige løbetid. 

  

Tabel 10 Årligt bruttopotentiale, femårig udvikling fordelt på potentialetyper (nutidsværdi; mio. 

kr.) 

Type 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet 

Sparede 

terapeutudgifter 

54 86 122 130 137 529 

Sparet transport 

af borgere 

27 42 60 64 67 260 

Bruttopotentiale 

i alt 

81 129 182 194 204 789 

Sparede terapeutudgifter. Som det fremgår af ovenstående tabel, udgør sparet terapeuttid som 

følge af omlægning af træningen fra sessioner, der kræver fysisk fremmøde til digitalt understøttet 

træning, med 67 % det største bidrag til business casens samlede potentiale 
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Sparet transport af borger. Den resterende del 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. 

Omkostninger fordelt på typer 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over udviklingen i de årlige omkostninger fordelt på de 

fire hovedtyper – anskaffelse af udstyr, drift af udstyr, drift af serviceorganisation samt projekt- og 

implementeringsomkostninger – over business casens femårige løbetid. 

  

Tabel 11 Årlige omkostninger, femårig udvikling fordelt på hovedomkostningstyper (nutidsværdi; 

mio. kr.) 

Type 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet
30

 

Anskaffelse af udstyr 34 18 20 35 22 129 

Drift af udstyr 25 35 46 48 50 204 

Drift af 

serviceorganisation 

13 20 29 31 32 125 

Projekt- og 

implementeringsomk

ostninger 

21 14 0 0 0 34 

Dobbeltindtastning 1 2 3 3 3 13 

Omkostninger, i alt 94 89 98 117 108 506 

Anskaffelse af udstyr. Anskaffelse af udstyr udgør omkring en fjerdedel af de samlede omkostninger 

over fem år og er derfor af væsentlig betydning for den samlede business case. Det er et fællestræk 

for samtlige de undersøgte løsninger, at disse omkostninger i al væsentlighed er knyttet til standard-

hardware-komponenter som skærme, computere, mobiltelefoner, routere mm. Der er i business casen 

regnet med, at udstyret skal genanskaffes hvert tredje år. 

Drift af udstyr. Som det fremgår af ovenstående tabel, er drift af udstyr med 40 % af de samlede 

omkostninger over fem år den største hovedomkostningstype og derfor af væsentlig betydning for den 

samlede business case. Disse omkostninger knytter sig i al væsentlighed til licenser og relaterede 

udgifter som opstart og software-vedligeholdelse mm. til leverandørerne af løsninger til digital 

genoptræning. Udgifter til datatrafik og øvrige omkostninger udgør en mindre andel. 

                                                      

30
 Afvigelse på 1 mio. kr. i kolonnen 'samlet' skyldes afrunding. 
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Drift af serviceorganisation. Drift af serviceorganisationen udgør omkring en fjerdedel af de samlede 

omkostninger over fem år og er derfor af væsentlig betydning for den samlede business case. Drift af 

serviceorganisation dækker to hovedopgaver – logistikken omkring klargøring, udbringning og 

opsætning samt efterfølgende afhentning af udstyr i borgernes hjem og drift af en borgervendt support 

(se spor A for uddybende omkring organiseringen af den borgervendte service). 

Projekt- og implementeringsomkostninger. Projekt- og implementeringsomkostninger er den 

mindste af de fire hovedomkostningstyper. Den dækker primært omkostninger til faglig og teknisk 

projektledelse i forbindelse med anskaffelse og organisatorisk implementering af løsninger til digitalt 

understøttet træning i projektets første to år, herunder etablering af fælles indkøbsaftaler på området 

(se spor A for uddybende omkring ressourcebehovet i projektets implementeringsfase). 

Dobbeltindtastning. Som det fremgår af ovenstående tabel, er der over business casens femårige 

periode omkostninger på 13 mio. kr. forbundet med administrativ genindtastning af basale borger- og 

træningsoplysninger i de digitale træningsløsninger. Baggrunden for denne omkostning er manglende 

integration mellem de digitale træningsløsninger og de kommunale omsorgssystemer (EOJ). Der er 

med andre ord tale om en omkostning, som med etablering af en sådan integration vil kunne 

nedbringes betydeligt eller fjernes helt. Integrationen forudsætter en investering, som ikke har kunnet 

fastlægges som led i analysen (se kapitel 3 for en uddybende beskrivelse af muligheder og 

begrænsninger i forhold til etablering af en integration mellem de digitale træningsløsninger og 

omsorgssystemer). 

4.4.3 Kvalitative gevinster 

I tillæg til de kvantitative gevinster (i form af business casens samlede nettopotentiale) er der i 

forbindelse med analysen også identificeret en række kvalitative gevinster ved brug af digitalt 

understøttet træning. 

De kvalitative gevinster er ikke værdisat i business casen i økonomiske termer, idet usikkerheden 

omkring realisering af disse gevinster er for høj. På sigt må det imidlertid forventes, at nogle af de 

identificerede kvalitative gevinster vil kunne have en positiv økonomisk effekt. 

Konkret er der identificeret følgende kvalitative gevinster: 

 Højere compliance og større effekt i borgernes træningsforløb 

 Mere sammenhængende behandlings- og plejetilbud 

 Øget borgertilfredshed og understøttelse af mestringsstrategier. 

Højere compliance og større effekt i træningsforløbet 

Kortlægningen af de træningsforløb, der visiteres til i dag, viser, at mange af dem lægger op til, at 

borgeren skal træne hjemme på egen hånd ind imellem de træningssessioner, der kræver fysisk 

fremmøde. Erfaringerne fra flere kommuner indikerer imidlertid, at ikke alle borgere får gennemført 

denne egentræning i det anbefalede omfang. Omvendt viser erfaringer fra en række internationale 

RCT-studier, at motivation og aktivitetsniveau i hjemmetræningen stiger, når det understøttes digitalt. 

Tilsvarende viser erfaringerne fra de danske pilotprojekter, at borgerne generelt er glade for den 

træningsmulighed udstyret tilbyder, særligt i forhold til en øget fleksibilitet i træningen og muligheden 

for at blive i hjemmet frem for at skulle transportere sig til et træningscenter.   

Opstillingen af digitalt træningsudstyr i borgerens hjem åbner med andre ord muligheden for, at 

træningsintensiteten i det enkelte forløb kan hæves, og at der dermed kan opnås en større effekt i 

træningsforløbet. Det skyldes: 

 At adgangen til digitalt træningsudstyr i hjemmet giver borgeren en større fleksibilitet i forhold til, 

hvornår de planlagte træningssessioner kan gennemføres. Det bliver dermed nemmere at passe 

ind i forhold til andre aftaler i borgerens hverdag samt svingende motivation og energiniveau 

 At udstyret ikke udelukkende erstatter en række fysiske træningssessioner, men også kan virke 

motiverende i forhold til den hjemmetræning, der indgår i træningsforløbet. 
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I et samfundsmæssigt perspektiv vil en større effekt i de enkelte træningsforløb med stor 

sandsynlighed have betydning i forhold til en række af de omkostninger, der afholdes i relation til 

borgere, som har behov for genoptræning eller vedligeholdende træning. Det gælder eksempelvis:  

 Nedbringelse af sygedagpenge, idet borgeren kan komme hurtigere tilbage på arbejde efter en 

skade 

 Færre genindlæggelser og følgesygdomme som følge af et generelt løft i helbredstilstanden 

 Mindsket plejebehov som følge af en hurtigere forbedring af almentilstand og funktionsevneniveau. 

Mere sammenhængende behandlings- og plejetilbud 

En væsentlig andel af de borgere, der visiteres til træningsforløb, har mere komplekse behov. Det 

gælder bl.a. for geriatriske patienter, der ud over almen svækkelse typisk kan have en eller flere 

kroniske sygdomme samt konkrete skader eller brud, eksempelvis efter fald. 

Disse målgrupper er ofte kendetegnet ved en relativt hyppig kontakt med forskellige dele af det 

offentlige sundheds- og plejevæsen, hvor der er behov for koordination på tværs af den kommunale 

trænings- og plejeenhed, ambulatorium eller afdeling på hospitalet samt praktiserende læge. Af 

samme grund er flere borgere i disse målgrupper ikke kun relevante i forhold til digital genoptræning, 

men også i relation til telemedicinsk behandling af KOL, hjerteinsufficiens eller tilsvarende diagnoser.  

Tilsvarende er de teknologiske løsninger, der indgår i denne analyse af digital genoptræning, netop 

kendetegnet ved, at de som arketyper har en del ligheder med de løsninger, der anvendes i de 

igangsatte storskalaprojekter på det telemedicinske område. Og en række kommuner er da også 

involveret i projekter på begge områder. 

I et bredere perspektiv indikerer de foreløbige erfaringer med digital genoptræning således, at dette 

område på nogle måder kan ses som endnu et element i et samlet arbejde med digitalt understøttet 

sundhed og pleje, der på sigt vil kunne give borgerne mere sammenhængende behandlings- og 

plejetilbud. 

De kvantitative og kvalitative gevinster ved at kunne levere mere sammenhængende behandling og 

pleje på tværs af enkelttilbud og organisatoriske enheder må antages at være betydelige. 

Øget borgertilfredshed og understøttelse af mestringsstrategier 

Mange af de borgere, som er blevet interviewet i forbindelse med evalueringen af pilotprojekterne, 

giver udtryk for, at de er glade for teknologien og den fleksibilitet, den giver. Nogle borgere ser det 

endda som en decideret forbedring af deres livskvalitet at kunne træne i eget hjem. Det kan 

eksempelvis gælde for borgere, som har nedsat funktionsevne og har svært ved at transportere sig til 

et kommunalt træningscenter, eller er så udmattede, når de når frem, at de ikke har energi til at træne.  

Endvidere kan digital træning være med til at understøtte kommunernes arbejde med sundheds- og 

mestringsstrategier, hvor målet ofte er, at borgerne skal kunne tage ansvar for eget liv og blive 

længere i eget hjem med en god funktionsevne, såkaldt hverdagsrehabilitering. 
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Den opstillede business case har vist et estimeret potentiale over fem år på 283 mio. 
kr. Grundet usikkerhed kan dette potentiale både vise sig mindre og større end 
estimeret i den opstillede business case. Derudover kan potentialet vise sig at vokse 
yderligere, hvis en række af de forudsætninger, der ligger til grund for den opstillede 
business case, udvikler sig mere positivt end antaget. Dette kapitel giver en sådan 
perspektivering, der viser et samlet potentiale, der med 383 mio. kr. over fem år 
ligger 35 % højere end i den opstillede business case. Tilsvarende udviser best case 
scenariet med perspektiverede antagelser et samlet potentiale på 930 mio. kr. over 
fem år mod 766 mio. kr. i den opstillede business case.   

5.1 Perspektivering af business casen 

Den opstillede business case for anvendelse af digital genoptræning er estimeret med afsæt i en 

række forsigtige antagelser, fordi der på nuværende tidspunkt er mangel på præcis viden om, hvordan 

og især i hvilket omfang digital genoptræning kan erstatte træningssessioner baseret på fysisk 

fremmøde. 

Antagelserne i business casen knytter sig særligt til følgende områder: 

 Størrelsen af den samlede målgruppe. Analysen har vist, at antallet af genoptræningsforløb efter 

Sundhedslovens § 140 i perioden 2007-2012 er vokset med i gennemsnit 19 % om året. I business 

casen er der regnet med en gennemsnitlig vækst over business casens femårige løbetid på 2 % 

svarende til den årlige vækst i antallet af borgere på 65+ år. Der er ikke i business casen indregnet 

effekter for den kommunale genoptræning af et stigende behandlingsbehov, et voksende antal 

borgere med kroniske sygdomme og tilsvarende generelle udviklingstendenser. 

 Antallet af diagnoser medtaget i business casen. Der er i business casen regnet på den del af 

forløbene under Sundhedslovens § 140, hvor der er eksplicitte erfaringer med digital genoptræning 

fra fra mindst to kommuner i pilotprojekterne. Erfaringerne fra pilotprojekterne viser dog, at de 

digitale træningsløsninger har været afprøvet på borgere med andre diagnoser, men i mindre 

omfang eller uden at de specifikke diagnoser er beskrevet. Disse diagnoser er derfor ikke medtaget 

i business casen. Analysen viser endvidere, at der i samarbejde mellem leverandører og 

kommuner arbejdes på at udvide antallet af diagnoser, som understøttes af de digitale 

træningsløsninger. Dette udviklingsarbejde er tilsvarende ikke afspejlet i business casen. 

 Andelen af egnede borgere i hver målgruppe. Andelen af egnede i hver målgruppe er i business 

casen fastlagt med afsæt i pilotprojekternes erfaringer med på frivillig basis at rekruttere borgere til 

at afprøve de digitale træningsteknologier. Der er således ikke indregnet, at en højere andel af 

borgere må forventes at tage imod de digitale løsninger, hvis disse gøres til "det naturlige første-

valg" i det kommunale genoptræningstilbud. Tilsvarende er der antaget en langsom udvikling i 

såvel borgernes generelle teknologikompetencer som i modenheden og brugervenligheden i de 

digitale træningsløsninger over business casens femårige løbetid 

 Anvendelse af borgernes eget it-udstyr (BYOD). Muligheden for at anvende borgernes eget it-

udstyr er ikke indregnet i business casen. Leverandørerne af digitale træningsløsninger har givet 

udtryk for, at dette er teknisk muligt, og flere borgere i pilotprojekterne har udtrykt interesse for en 

sådan løsning. Der er dog en række udfordringer, som komplicerer leveringen af digitalt 

understøttet genoptræning.  

5 PERSPEKTIVER PÅ ANALYSEN OG 
BUSINESS CASENS RESULTATER 
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 Inddragelse af fjerde teknologiarketype med mere fordelagtig omkostningsprofil. Der er i 

forbindelse med den gennemførte markedsanalyse opstillet en fjerde teknologiarketype, som 

bygger på browser- og app-baseret træningsvejledning med simple muligheder for dialog og 

feedback samt opsamling af borgerindtastede træningsdata. Den fjerde arketype adskiller sig fra 

de øvrige teknologiarketyper ved prismæssigt at være mere fordelagtig ved udbredelse til et stort 

antal forløb. Muligheden for i udvalgte forløb at anvende den fjerde arketype som alternativ til de 

øvrige digitale træningsløsninger er ikke indregnet i business casen. 

 Etablering og genbrug af fællesoffentlig infrastruktur og komponenter. Muligheden for at 

udfordre prisen på de digitale træningsløsninger ved at etablere eller genbruge hele eller dele af en 

fællesoffentlig infrastruktur, eksempelvis til udveksling og opsamling af måledata fra de digitale 

træningsløsninger, er ikke indregnet i business casen. 

Dette afsnit perspektiverer business casens resultat ved at give en indikation på, hvordan en mere 

gunstig udvikling på en række af de fastlagte variable kan tænkes at påvirke business casens 

samlede nettopotentiale. 

Driveren i denne perspektivering er en antagelse om, at den grundlæggende teknologiske udvikling i 

samfundet går hurtigere end antaget i den opstillede business case, og at dette har konsekvenser i 

forhold til to af de ovennævnte områder (en på potentialesiden og en på omkostningssiden). 

5.1.1 Potentialesiden: Andelen af egnede borgere i hver målgruppe 

På potentialesiden er det i den opstillede business case antaget, at 25-40 % af en given målgruppe er 

egnet til digital genoptræning (dog 55-65 % af målgruppen knæ- og hoftealloplastik), og at andelen af 

egnede borgere inden for målgruppen vokser med 2 % pr. år over business casens femårige løbetid 

(se afsnit 1.3.1. ovenfor samt spor A for en uddybende beskrivelse af fastlæggelse af størrelsen af 

målgrupper). 

Andelen af egnede borgere i en given målgruppe er bl.a. bestemt af borgernes generelle teknologi-

kompetencer samt deres adgang til internetforbindelser med den nødvendige båndbredde. De 

generelle statistikker på området viser, at såvel borgernes brug af it og internettjenester som deres 

adgang til bredbånd udvikler sig hurtigt – også for aldersgruppen over 65 år. Konkret er den daglige 

brug af internet blandt 65-89 årige vokset fra 31 % i 2010 til 46 % i 2013
31

. 

Perspektivering og konsekvenser for business casen 

Det kunne antages, at andelen af borgere i en given målgruppe, der er egnet til digital genoptræning, 

vokser med 5 % pr. år (mod 2 % i den opstillede business case). 

Indregnes en sådan antagelse, om at andelen af borgere i en given målgruppe, der er egnet til digital 

genoptræning, vokser hurtigere end ventet, bliver det årlige nettopotentiale ved en fuld indfasning af 

business casen alt andet lige 94 mio. kr. på landsplan mod 80 mio. kr. i den opstillede business case 

(spændet mellem worst case og best case er 35-225 mio. kr. mod 28-198 mio. kr. i den opstillede 

business case). 

Nedenstående tabel giver et overblik over worst case, estimat og best case for hhv. bruttopotentiale, 

omkostninger og nettopotentiale pr. år ved en fuld indfasning på landsplan med antagelsen om, at 

andelen af borgere i en given målgruppe, der er egnet til digital genoptræning, vokser hurtigere end 

ventet. 

Tabel 12 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning (perspektiveret; mio. kr.) 

Type Worst case, 

årligt (ved fuld 

indfasning) 

Estimat, årligt 

(ved fuld 

indfasning) 

Best case, årligt 

(ved fuld 

indfasning) 

                                                      

31
 Danmarks Statistik, IT-anvendelse i befolkningen 2013, november 2013 
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Bruttopotentiale 91 226 386 

Omkostninger -57 -131 -160 

Nettopotentiale 35 94 225 

5.1.2 Omkostningssiden: Anvendelse af borgernes eget it-udstyr (BYOD) 

På omkostningssiden er det i den opstillede business case antaget, at borgernes eget it-udstyr og 

egne bredbåndsforbindelser ikke anvendes som platform for digitale genoptræningsløsninger (se spor 

B for en uddybende beskrivelse af forudsætninger og muligheder for anvendelse af borgernes eget it-

udstyr). Det skyldes, at BYOD komplicerer set-up'et og stiller øgede krav til kommunerne. Hvis 

brugernes eget udstyr skal anvendes, er der bl.a. nogle udfordringer i relation til sikkerhedskrav. Der 

er for alle løsninger enten minimale, stærkt begrænsede eller ingen krav til adgangsstyring. En øget 

brug af borgerens eget it-udstyr kan herudover stille øgede krav til de kommunale medarbejdere, da 

de skal kunne vurdere, om borgers udstyr er egnet. Herudover kan det blive aktuelt at certificere 

udstyret, når det indgår i en BYOD-model.  

 

 

Erfaringerne fra flere pilotprojekter viser imidlertid, at en række borgere allerede i dag giver udtryk for 

et ønske om at anvende eget udstyr. Tilsvarende meddeler samtlige leverandører af de undersøgte 

løsninger, at de teknisk set er klar til at understøtte digital træning via borgernes eget it-udstyr. 

Samtidig indikerer generelle statistikker for udbredelse af it-udstyr og internetforbindelser, at flere 

borgere i målgruppen hurtigere vil anskaffe eget it-udstyr og egne bredbåndsforbindelser, der vil 

kunne anvendes til digital genoptræning. 

Perspektivering og konsekvenser for business casen 

Det kunne antages, at 30 % af borgerne allerede i business casens første år (2015) kan anvende 

deres eget it-udstyr, og at denne andel vokser med 5 % årligt i de efterfølgende år. 

Indregnes en sådan antagelse, om at borgerne kan anvende eget it-udstyr, bliver det årlige netto-

potentiale ved en fuld indfasning af business casen alt andet lige 86 mio. kr. på landsplan mod 80 mio. 

kr. i den opstillede business case (spændet mellem worst case og best case er 30-206 mio. kr. mod 

28-198 mio. kr. i den opstillede business case). I denne perspektivering er der dog ikke indregnet en 

evt. forøget udgift til support af brugernes eget udstyr. 

Nedenstående tabel giver et overblik over worst case, estimat og best case for hhv. bruttopotentiale, 

omkostninger og nettopotentiale pr. år ved en fuld indfasning på landsplan med antagelsen, om at 

borgerne kan anvende eget it-udstyr indregnet. 

Tabel 13 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning (perspektiveret; mio. kr.) 

Type Worst case, 

årligt (ved fuld 

indfasning) 

Estimat, årligt 

(ved fuld 

indfasning) 

Best case, årligt 

(ved fuld 

indfasning) 

Bruttopotentiale 75 193 340 

Omkostninger -45 -106 -134 

Nettopotentiale 30 86 206 

5.1.3 Samlet perspektivering af business casens nettopotentiale 

Indregnes begge de to perspektiverende antagelser, der er gennemgået ovenfor, i business casens 

femårige løbetid bliver det samlede nettopotentiale alt andet lige på 383 mio. kr. på landsplan mod 

283 mio. kr. i den opstillede business case svarende til, at det samlede nettopotentiale over en 

femårig periode vil blive 35 % større. 
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Nedenstående figur sammenligner udviklingen i det akkumulerede nettopotentiale over en femårig 

periode for hhv. den opstillede business case og perspektivering. 

 

  

 

Perspektivering af best case og worst case 

Indregnes begge de to perspektiverende antagelser, der er gennemgået ovenfor, i best case og worst 

case for udviklingen over business casens femårige løbetid er spændet 120-930 mio. kr. mod 73-766 

mio. kr. i den opstillede business case. 

Nedenstående figur viser udviklingen i best case, estimat og worst case for det akkumulerede 

nettopotentiale over business casens femårig periode med de to perspektiverende antagelser 

indregnet. 

  

Perspektivering af årligt nettopotentiale ved fuld indfasning 

Med de to perspektiverende antagelser indregnet bliver det årlige nettopotentiale ved en fuld 

indfasning af business casen alt andet lige 28 % højere svarende til 102 mio. kr. på landsplan mod 80 
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mio. kr. i den opstillede business case (spændet mellem worst case og best case er 38-234 mio. kr. 

mod 28-198 mio. kr. i den opstillede business case). 

  

Nedenstående tabel giver et overblik over worst case, estimat og best case for hhv. bruttopotentiale, 

omkostninger og nettopotentiale pr. år ved en fuld indfasning på landsplan med de perspektiverende 

antagelser indregnet. 

Tabel 14 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning (perspektiveret; mio. kr.) 

Type Worst case, 

årligt (ved fuld 

indfasning) 

Estimat, årligt 

(ved fuld 

indfasning) 

Best case, årligt 

(ved fuld 

indfasning) 

Bruttopotentiale 91 226 386 

Omkostninger -53 -124 -151 

Nettopotentiale 38 102 234 
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