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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. Business casen viser også, at mangel på præcis viden om, hvordan 
og i hvilket omfang digital genoptræning kan erstatte træningssessioner 
baseret på fysisk fremmøde betyder, at der må regnes med en væsentlig 
usikkerhed i business casens resultater, der således kan vise sig både mindre 
og større end det kan estimeres på nuværende tidspunkt. Den samlede 
business case er opstillet under forudsætning af, at digital egentræning 
antages at udgøre et passende sundhedsfagligt alternativ, der i en række 
tilfælde vil kunne erstatte træningssessioner baseret på fysisk fremmøde. Der 
pågår på nuværende tidspunkt mindst et RCT-studie for at afklare dette for 
udvalgte målgrupper. 

1.1 Nettopotentiale 

1.1.1 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 løbetid1. 

                                                      
1 Den opstillede business case er i 2014-priser. Business casens akkumulerede potentiale er angivet i nettonutidsværdi (NPV). 
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Tabel 1 Akkumuleret nettopotentiale over fem år, ud vikling 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 
sker gradvist og er afpasset efter indfasningstakten. Udstyr har en levetid på tre år, hvorefter det 
genanskaffes. 

1.1.2 Usikkerhed indregnet som best case og worst c ase 
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. 

-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 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

  

1.1.3 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. 

  

Tabel 2 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 
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1.1.4 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. 

  

Tabel 3 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 træningssessioner2. 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. 

                                                      
2 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. 
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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. 

1.2 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. 

1.2.1 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 4 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. 

1.2.2 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 5 Årlige omkostninger, femårig udvikling ford elt på hovedomkostningstyper (nutidsværdi; mio. kr. ) 

Type 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet 3 

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. 

                                                      
3 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). 

1.3 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 

1.3.1 Højere compliance og større effekt i trænings forløbet 
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 mellem 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. 



 

10 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

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. 

1.3.2 Mere sammenhængende behandlings- og plejetilb ud 
En væsentlig andel af de borgere, der visiteres til træningsforløb, har mere komplekse behov. Det 
gælder blandt andet for geriatriske patienter, der udover 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. 

1.3.3 Øget borgertilfredshed og understøttelse af m estringsstrategier 
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 ferm, 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 liv med en god funktionsevne, såkaldt hverdagsrehabilitering. 

1.4 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 
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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.  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. 

• Inddragelse af fjerde teknologiarketype med mere fo rdelagtig 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 infrastruk tur 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). 

1.4.1 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 hovedrapporten kapitel 2.3 samt bilag 2 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 
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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 20134. 

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 6 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 -57 -131 -160 

Nettopotentiale 35 94 225 

1.4.2 Omkostningssiden: Anvendelse af borgernes ege t it-udstyr 
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 
hovedrapporten kapitel 3.2 samt bilag 3 for en uddybende beskrivelse af forudsætninger og 
muligheder for anvendelse af borgernes eget it-udstyr). 

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 ikke indregnet en evt. 
forøget udgift til support af brugerne 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. 

                                                      
4 Danmarks Statistik, IT-anvendelse i befolkningen 2013, november 2013 
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Tabel 7 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 

1.4.3 Samlet perspektivering af business casens net topotentiale 
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. 

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. 
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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 
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 8 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 
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Nettopotentiale 38 102 234 

 

1.5 Effekter af digital træning 
Ved en eventuel overgang til digital genoptræning i kommunerne er det afgørende, at effekten 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. 

1.5.1 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, herunder de kliniske effekter. 

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. 

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 det5. 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. 

1.5.2 Andre studier 
De teknologiske løsninger til digitalt understøttet genoptræning er så nye, at der ikke på nuværende 
tidspunkt foreligger studier, som dokumenterer, at digitalt understøttet genoptræning har en klinisk 
effekt, der er sammenlignelig med eller er bedre end træningssessioner baseret på fysisk fremmøde, 
ligesom der ikke er gennemført systematiske effektstudier i stor skala, der giver mere sikker viden om 
hvilke målgrupper, der er egnede og hvor stor andelen af egnede borgere til digitalt understøttet 
genoptræning i en målgruppe er. 

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. 

                                                      
5 Københavns Kommune, Virtuel genoptræning til den ældre borger i København - evalueringsrapport, 2014 
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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 kvinder6. 

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 træningsbehov7 

• At digitalt understøttet træning på linje med holdtræning på træningscenter giver højere compliance 
end hjemmetræning uden supervision8. 

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 telerehabilitering9. 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 
konkluderes det i gennemgangen af de 61 forsøg med telerehabilitering, at der inden for flere af de 
undersøgte diagnoser er behov for flere studier. 

1.5.3 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. 

1.5.4 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. 

                                                      
6 L. Puggaard, Genoptræning/træning af svage hjemmeboende ældre. Center for anvendt og klinisk træningsvidenskab, Institut 

for Idræt og Biomekanik, SDU, 2006 
7 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 
8 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 
9 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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Dette kapitel beskriver den grundlæggende model og fremgangsmåde i 
forbindelse med udarbejdelsen af den opstillede business case. Kapitlet giver 
endvidere en uddybende beskrivelse af de gennemførte følsomhedsanalyser. 

2.1 Statens business case model 
Den opstillede business case er baseret på de grundlægende 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 nærværende notat om business casen består den samlede leverance vedrørende business 
casen også af et regnark, 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 henholdsvis en gennemsnitskommune og 
på nationalt niveau. 

Regnearket er opbygget, så det er muligt at justere forudsætninger og inputdata for de enkelte 
delmålgrupper og løsninger til digitalt understøttet træning, således at den opstillede business case vil 
kunne anvendes efterhånden som der i forbindelse med det videre arbejde foreligger nye erfaringer og 
resultater fra de kommunale projekter. 

Der er endvidere udarbejdet en række supplerende beregninger som input til business casen. Disse 
beregninger er opbygget som input-regneark. Det gælder for følgende variable: 

• Fastlæggelse af størrelsen af de tre hovedmålgrupper, herunder fremskrivning til 2015 

• Inddeling af de tre hovedmålgrupper i delmålgrupper samt estimering af deres indbyrdes omfang 

• Fastlæggelse af AS-IS forløb 

Metodiske justeringer af business case modellen 

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. 

Konkret er der foretaget justeringer på følgende to områder: 

• Nuværende drift 

• Fremtidig drift 

2 METODE OG 
FREMGANGSMÅDE 
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Nuværende drift 

Statens Business case model tager udgangspunkt i de samlede nuværende driftsomkostninger til det 
omfattede område. Disse opgøres på baggrund af regnskabstal. 

En samlet opgørelse af de nuværende driftsomkostninger forbundet med kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning vil være tidskrævende og forbundet med væsentlig usikkerhed. 

I stedet for at kortlægge og opgøre de samlede driftsomkostninger for området regnes der i business 
casen med direkte omkostninger (medgået terapeuttid og transportudgifter) samt fast defineret 
overhead (omkostninger til husleje, ledelse, administration mv.). 

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

Fremtidig drift 

Statens business case model opererer med et 1-scenarium, der skal belyse projektudgifter og de 
fremtidige driftsomkostninger ved implementering af det foreslåede projekt, og et 0-scenarium, der 
skal belyse det billigste alternativ til at løse samme opgave. 

Opstilling af et 0-scenarium vil være tidskrævende og forbundet med væsentlig usikkerhed og 
vurderes endvidere at ligge uden for scope af denne opgave. 

I stedet for opstilling af et 0-scenarium beregnes bruttogevinsten i business casen for digital 
genoptræning som forskellen mellem nuværende drift (AS-IS) og fremtidig drift med digital 
genoptræning implementeret (TO-BE). 

Fremskrivninger over perioden, der påvirker business casen, eks. vækst i det samlede antal af 
genoptræningsforløb, medregnes både i AS-IS og TO-BE. 

Projektudgifter, dvs. udgifter til udvikling og implementering af digital genoptræning medregnes i 
overensstemmelse med modellen, således at der også beregnes nettogevinst. 

2.2 Iterativ business case 
Udviklingen af den opstillede business er gennemført som et dynamisk forløb, hvor de kritiske 
forudsætninger løbende er identificeret via følsomhedsberegninger og simuleringer med henblik på 
reduktion af den samlede usikkerhed på business casen. 

Der er gennemført tre hovediterationer af den opstillede business case. Efter hver iteration er det 
blevet vurderet, i hvilket omfang resultaterne har skullet give anledning til justeringer i de øvrige 
analysespor for at få bedre data eller nedbryde inputvariable i flere delelementer for derigennem at 
reducere eller tydeliggøre identificerede usikkerheder. 

Figur 1 Model for iterationer i business casen 

 

 

Business case 
iteration

Business case 
iteration

Business case 
til kunden

Analyserne 
målrettes mod at 

reducere 
usikkerhed

Kritiske 
forudsætninger 
nedbrydes for at 

reducere 
usikkerhed

Business case opstilles i alternative scenarier  og for relevante 
målgrupper



 

20 

CONFIDENTIAL – between PA and Digitaliseringsstyrelsen 

Første iteration af business casen 

I første iteration blev der udarbejdet en ’working model’ af business casen, populeret med 
foreliggende data fra de gennemførte pilotprojekter samt fra øvrige eksterne kilder. 

Første iteration af business casen blev brugt til at tydeliggøre: 

• Behov for metodiske justeringer af business case modellen 

• Retningen i den samlede business case under de givne forudsætninger 

• Usikkerhed og følsomhed i de enkelte variable og forudsætninger 

• Analyse-gap i form af en afdækning af behovet for yderligere dataindsamling og præcisering af 
forudsætninger 

Anden iteration af business casen 

I anden iteration blev der udarbejdet en version af business casen populeret med konsoliderede data, 
idet input fra pilotprojekterne på en række af de kritiske variable, eksempelvis størrelse og 
underinddeling af målgrupper samt fastlæggelse af AS-IS forløb var blevet suppleret væsentligt med 
nye data. Der blev endvidere indarbejdet worst case og best case scenarier for den samlede business 
case. 

Anden iteration af business casen blev brugt til at tydeliggøre: 

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

• Økonomiske konsekvenser af de identificerede usikkerheder 

• Forskelle i potentialer på tværs af de enkelte delmålgrupper 

Tredje iteration af business casen 

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

Tredje iteration af business casen er den afrapporterede version, der ligger til grund for de i analysen 
afrapporterede beregninger af bruttopotentiale, omkostninger og nettopotentiale. 

2.3 Følsomhedsberegninger og usikkerhed 

2.3.1 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).  

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. 

2.3.2 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). 

9%

11%

13%

14%

15%

18%

19%

20%

32%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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 hovedrapporten afsnit 2.3 samt bilag 2 for 
uddybende beskrivelse vedr. fastlæggelse af målgrupper). 

Der er følgende usikkerheder i forbindelse med fastlæggelse af størrelsen af målgruppen. 

• Fastlæggelse af målgruppen for SUL § 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 SEL § 86.1 og SEL § 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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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 DT2

10% 20% 30%

Substitution af HT med DT2
30% 40% 50%

% af forløb egnet til DT2
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 SEL § 86.1 og § 86.2. 

Nedenstående tabel opsummerer inputværdier og indregnede usikkerheder vedrørende størrelsen af 
de tre hovedmålgrupper. 

Tabel 9 Antal forløb og indregnet usikkerhed fordel t 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 hovedrapporten 
afsnit 2.3 samt bilag 2 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. hovedrapporten afsnit 2.3 samt bilag 2). 

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 10 Andel af målgruppe egnet til digital genop træning 

Hovedmålgruppe Delmålgrupper Worst case Estimat Best case 

SUL § 140 Knæ- og hoftealloplastik 55% 60% 60% 

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 
hovedrapporten afsnit 2.4 samt bilag 2 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. 
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Konkret er det i business casen antaget: 

• 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 kapitel 3 i nærværende 
notat 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. 
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Dette kapitel beskriver de inputvariable, der indgår i business casen, herunder 
inputvariablenes værdi og kilde. Kapitlet beskriver endvidere sammenhængen 
mellem de forskellige inputvariable i business casen. 
 

3.1 Forudsætningsdiagram 
Sammenhængen mellem inputvariablene samt deres rolle i business casen er visualiseret i et 
forudsætningsdiagram. Det samlede forudsætningsdiagram med alle inputvariable i business casen er 
vedhæftet som separat pdf dokument til denne rapport. 

3.2 Inputvariable 
I forlængelse af ovenstående forudsætningsdiagram er de enkelte inputvariable defineret og tildelt 
værdi. Business casens inputvariable inddeles i følgende hovedgrupper: 

• Målgruppespecifikke variable 

• Organisering 

• Lønninger og arbejdstid 

• Priser på udstyr 

• Generelle variable 

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

Figur 3.1. Inputvariable der indgår i business casen 

 

3 FORUDSÆTNINGER 
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Variablenes værdi og kilde er oplyst i de efterfølgende tabeller. Værdierne er vist pr. 
gennemsnitskommune, for scenariet "Estimat". Enkelte inputvariable er justeret i worst-case og best-
case scenarierne (disse er angivet i afsnit 2.3.2 Usikkerhed) 

3.2.1 Målgruppespecifikke variable 
Nedenstående tabel giver et samlet overblik over de målgruppespecifikke variable, der anvendes i 
business casen. De konkrete værdier for de enkelte målgruppespecifikke variable er fastlagt på 
baggrund af analysen af ydelseskataloger for 37 kommuner, workshop omkring service design samt 
gennemgang af forløbsdata for 2013 for kommunerne Esbjerg, København, Gladsaxe, Århus, og 
Haderslev. Analyse og fremgangsmåde er beskrevet i hovedrapporten, afsnit 2.3 Målgruppeanalyse.  

 

  

Målgruppespecifikke variable Lønninger og arbejdstid
Generelt Årsløn - projektleder

Antal forløb i 2013 Årsløn -  IT support

% af forløb egnet til digital genoptræning (DG) Årsløn - fysio/ergoterapeut

Gns. varighed per forløb i uger (AS-IS og TO-BE) Overhead

Holdtræning (HT) Effektive arbejdstimer per år

Gns. antal HT per forløb (AS-IS)

Gns. antal HT per forløb (TO-BE) Priser på udstyr
Gns. antal deltagere per HT (AS-IS & TO-BE) Teknologispecifikke variable
Andel af borgere, der får transport betalt (AS-IS & TO-BE) Anskaffelsespris per enhed (hardware)

Individuel træning (IT) Opstart/opsætning pr. organisation

Gns. antal IT per forløb (AS-IS) Faste årlige driftomkostninger per kommune

Gns. antal IT per forløb (TO-BE) Driftsomkostninger per enhed

Gns. antal terapeuttimer per IT (AS-IS & TO-BE) Udgifter til opsætning/nedtagning per forløb

Gns. varighed per transport af terapeut til IT i timer Variable der er hold konstant på tværs af teknologier

Digital egentræning (DT) Udgifter til vedligeholdelse pr. enhed
Teknologi Besparelser på anskaffelsespris ved stordriftsindkøb

Gns. antal terapeuttimer per DT forløb (TO-BE) Besparelser på opstart/opsætning ved stordriftsindkøb

Variable der er hold konstant på tværs af målgrupper Besparelser på årlige driftsomk. ved stordriftsindkøb

Vækst i antal forløb pr. år Besparelser på driftsomk. per enhed ved stordriftsindkøb
Årlig stigning i forløb egnet til DG (%-point) Besparelser på ops./nedt. ved stordriftsindkøb

Gns. overleveringstid af enhed mellem borgere i uger Besparelser på vedligeholdelsesudgifter ved stordriftsindkøb

Indfasning - år 1 % af borgere der selv kan tage udstyr med hjem

Indfasning - stigning pr. år (%-point) Varighed per enhed (år)

Gns. antal transport per HT (AS-IS & TO-BE)

Gns. antal terapeuttimer per HT (AS-IS & TO-BE) Generelle variable
Gns. udgifter per borger per per tur (AS-IS & TO-BE) Antal kommuner

Årlig stigning i priser og lønninger
Organisering Diskonteringsrente

Antal medarbejdere involveret i udviklingsfasen P&L år for business case

Projektledelse (år 1+år 2) - timer/uge/inv. medarbejder Startår for business case

Teknisk support til anskaffelse (år 1) - timer/år

Udgifter til centraliseret indkøbsudbud

Indtastning af borgeroplysninger i nyt system - timer/forløb

Centraliseret teknisk support (drift) - timer per forløb
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Tabel 11 Målgruppespecifikke inputvariabel, der var ierer på tværs af målgrupper 

§140 §86.1 §86.2 

Knæ& 
hofte 

Kort Mellem Lang 
Meget 
lang 

Hold 
Indi-
viduel 

Kombi   

Generelt                   

Antal forløb i 2013 160 0 117 262 219 132 165 33 264 

% af forløb egnet til digital 
genoptræning 60% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Varighed pr. forløb i uger (AS-IS 
og TO-BE) 6 4 8 12 16 12 9 12 12 

Holdtræning (HT)                   

Antal HT pr. forløb (AS-IS) 12 6 12 16 20 24 0 12 9 

Antal HT pr. forløb (TO-BE) 6 3 6 8 10 12 0 6 5 

Antal deltagere pr. HT (AS-IS & 
TO-BE) 4 4 6 6 4 4 0 4 4 

Andel af borgere, der får 
transport betalt (AS-IS & TO-BE) 50% 50% 50% 50% 50% 90% 0% 90% 80% 

Individuel træning (IT) 10                   

Antal IT pr. forløb (AS-IS) 1 2 2 4 10 2 15 12 4 

Antal IT pr. forløb (TO-BE) 1 2 2 2 5 2 8 6 2 

Antal terapeuttimer pr. IT (AS-IS 
& TO-BE) 0,75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Varighed pr. transport af 
terapeut til IT i timer11 0 0 0 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,25 

Digital egentræning (DT)                   

Teknologi Mobil  Kinect Kinect Kinect Kinect Kinect Kinect Kinect Kinect 

Antal terapeuttimer pr. DT forløb 
(TO-BE) 1 0,75 1,25 1,5 1,75 1,5 0,75 1,5 1,5 

 

I tillæg til ovenstående målgruppespecifikke inputvariable regner business casen på variable der er 
holdt konstant på tværs af målgrupperne. Disse variable er gengivet i nedenstående tabel. 

Tabel 12 Målgruppespecifikke inputvariable der er h oldt konstant på tværs af målgrupperne 

Inputvariabel Værdi Kilde og kort redegørelse 

Gns. antal transport pr. borger  pr. HT 
(AS-IS & TO-BE) 

2 Kilde: "Business case for Virtuel Genoptræning" ved 
Spitze&CO (2013)  

Gns. udgifter pr. borger pr. tur (AS-IS & 
TO-BE) 

166 Kilde: (1) "Business case for Virtuel Genoptræning" ved 
Spitze&CO (2013), og (2) business case "Mobil interaktiv 
genoptræning med Icura" ved Gentofte Kommune, og (3) 
Online velfærd - Evaluering af forsøgsprojekt (2012).  

Data reflekterer et gennemsnit af kørselsomkostninger 
oplyst fra Aabenraa, Greve, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-

                                                      
10 Antal IT pr. forløb inkluderer både udredning og individuel træning 
11 Der regnes ikke med transport af borger til udredningssessioner 
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Taarbæk, Næstved og Rudersdal kommuner 

Gns. antal terapeuttimer pr. HT (AS-IS & 
TO-BE) 

1,5 Kilde: Analyse af ydelseskataloger for 37 kommuner (se 
hovedrapport, afsnit 2.3 Målgruppeanalyse), samt 
workshop omkring service design, jf. afsnit x.x.  

Der regnes med ca. 0,5 timers forberedelse pr. session, 
som er inkluderet i værdien for variablen 

Vækst i antal forløb pr. år 2% Kilde: Værdien er baseret på data fra Danmarks statistik, 
statistikbanken, tabel FRDK113 

Værdien svarer til den forventede stigning i antal borgere 
over 65 år for 2014-2020, som oplyst i ovenstående kilde 

Årlig stigning i forløb egnet til DG (%-point) 2% Kilde: Stigningstakten er fastsat konservativt efter aftale 
med projektgruppen 

Gns. overleveringstid af enhed mellem 
borgere i uger 

2 Kilde: Estimat baseret på oplysninger i præsentation af 
løsning for Mobil Interaktiv Genoptræning ved Icura 
(teknologiarketype X) 

Indfasning - år 1 50% Kilde: Værdien er fastsat med udgangspunkt i den aftalte 
indfasningstakt i en række tidligere offentlige 
digitaliseringsprojekter, herunder obligatorisk digital 
selvbetjening og telesår. 

Indfasning - stigning pr. år (%-point) 25% Kilde: Værdien er fastsat med udgangspunkt i den aftalte 
indfasningstakt i en række tidligere offentlige 
digitaliseringsprojekter, herunder obligatorisk digital 
selvbetjening og telesår. 

3.2.2 Organisering 
Nedenstående tabel indeholder inputvariable relateret til organisering af digital genoptræning i 
kommunerne. De fleste inputvariable er baseret på Workshop 2 - Organisering. 

Tabel 13 Variable relateret til organisering 

Inputvariabel Værdi Kilde og kort redegørelse 

Antal medarbejdere involveret i udviklingsfasen 25 Kilde: "Business case for Virtuel Genoptræning" 
ved Spitze&CO (2013), valideret på Workshop 
2 - Organisering 

Projektledelse (år 1+år 2) - timer/uge/inv. 
medarbejder 

0,2 Kilde: "Business case for Virtuel Genoptræning" 
ved Spitze&CO (2013), valideret på Workshop 
2 - Organisering 

Teknisk support til anskaffelse (år 1) - timer/år 100 Kilde: "Business case for Virtuel Genoptræning" 
ved Spitze&CO (2013), valideret på Workshop 2 
- Organisering 

Udgifter til centraliseret indkøbsudbud (DKKm) 3,0  Kilde: Værdien er fastsat ud fra tilsvarende 
udbud 

Indtastning af borgeroplysninger i nyt system - 
timer/forløb 

0,15 Kilde: Værdien er fastlagt på baggrund af en 
vurdering af tidsforbruget foretaget af 
kommunale praktikere på Workshop 2 - 
Organisering 

Centraliseret teknisk support (drift) - timer pr. 
forløb 

0,25 Kilde: Værdien er estimeret på baggrund af 
input fra pilotprojekterne og valideret på 
Workshop 2 - Organisering 

Der regnes med centraliseret supportfunktion til 
teknisk understøttelse på tværs af kommunerne 
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3.2.3 Lønninger og arbejdstid 
Nedenstående tabel indeholder inputvariable relateret til lønninger og arbejdstid. De fleste 
inputvariable er baseret på notater fra KL og data fra Det Fælleskommunale Løndatakontor. 

Tabel 14 Lønninger og arbejdstid 

Inputvariabel Værdi (DKK) Kort redegørelse 

Årsløn - projektleder 541.594 
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

2014-korrigeret; Bruttoløn inkl. pension, KL-overenskomst, gns. af 
samtlige løntrin for ledende fysio-/ergoterapeut, sept. 2013  

Årsløn - IT support 355.407 
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

2014-korrigeret;Bruttoløn inkl. pension, KL-overenskomst, gns. af 
it-medarbejdere (grundløn 21 og 30), sept. 2013 

Årsløn - 
fysio/ergoterapeut 

419.861 
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor (Sirka) 

2014-korrigeret; Bruttoløn inkl. pension, KL-overenskomst, gns. af 
samtlige løntrin for ikke-ledende medarbejdere, sept. 2013  

Overhead pr. 
medarbejder pr. år 

121.200 
Kilde: KL business case for obligatorisk digital selvbetjening (2012) 

2014-korrigeret 

Effektive arbejdstimer 
pr. år 

1.200 KL business case for obligatorisk digital selvbetjening (2012) 

3.2.4 Priser på udstyr 
Nedenstående værdier er baseret på oplysninger indhentet direkte fra leverandører af løsninger til 
digital genoptræning (Icura, Welfare Denmark, Welfare Solutions, KMD) samt fra Statens Indkøb og 
SKI. Efter aftale med leverandørerne samt Statens Indkøb og SKI præsenteres værdierne således, at 
de oprindeligt oplyste priser ikke kan genfindes én til én. 

Tabel 14 Teknologispecifikke inputvariable der vari er på tværs af teknologiarketyper 12 

Inputvariabel Videobaseret 
løsning 

Fast sensor-
baseret løsning 

Mobil 
sensor-
baseret 
løsning 

Anskaffelsespris pr. enhed (hardware) 10.000 9.125 8.185 

Opstart/opsætning pr. organisation 16.000 16.000 16.000 

Faste årlige driftsomkostninger pr. kommune 0  130.000  0 

Driftsomkostninger pr. enhed 7.000  6.150  7.130  

Udgifter til opsætning/nedtagning pr. forløb 0 700 0 

I tillæg til ovenstående teknologispecifikke inputvariable regner business casen også på variable der 
er holdt konstant på tværs af teknologierne. Disse variable er gengivet i nedenstående tabel. 

Tabel 15 Teknologispecifikke inputvariable der er h oldt konstant på tværs af teknologier 

Inputvariabel Værdi Redegørelse 

Udgifter til vedligeholdelse pr. enhed (pr. år) 500 Kilde: Konsulentens vurdering. Baseret på 
prisniveauet for totalforsikring af mobilt it-udstyr. 
Omfatter alene hardware. 

                                                      
12 De tre teknologiarketyper er i business casens regneark omtalt som henholdsvis 'Video', 'Kinect' og 'Mobil'. 
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Besparelser på anskaffelsespris ved 
stordriftsindkøb 

35% Kilde: Fastsat ud fra tidligere opnåede rabatter 
på fællesoffentlige rammeaftaler 

Besparelser på opstart/opsætning ved 
stordriftsindkøb 

20% Kilde: Fastsat ud fra tidligere opnåede rabatter 
på fællesoffentlige rammeaftaler 

Besparelser på årlige driftsomk. ved 
stordriftsindkøb 

45% Kilde: Konsulentens vurdering af den 
forventede prisudvikling ved mangedobling af 
indkøbsvolumen. Baseret på tidligere opnåede 
rabatter på fællesoffentlige rammeaftaler 

Besparelser på driftsomk. pr. enhed ved 
stordriftsindkøb 

45% Kilde: Konsulentens vurdering af den 
forventede prisudvikling ved mangedobling af 
indkøbsvolumen. Baseret på tidligere opnåede 
rabatter på fællesoffentlige rammeaftaler 

Besparelser på ops./nedt. ved stordriftsindkøb 20% Kilde: Fastsat ud fra tidligere opnåede rabatter 
på fællesoffentlige rammeaftaler 

Besparelser på vedligeholdelsesudgifter ved 
stordriftsindkøb 

20% Kilde: Fastsat ud fra tidligere opnåede rabatter 
på fællesoffentlige rammeaftaler 

% af borgere der selv kan tage udstyr med 
hjem 

0% Der regnes ikke med "bring-your-own-device" i 
business casen, jf. hovedrapporten kapitel 3.2 
og bilag 3. 

Varighed pr. enhed (år) 3 Kilde: Moderniseringsstyrelsen - levetider for 
materielle anlægsaktiver 
(http://www.modst.dk/OEAV) 

 

3.2.5 Generelle variable 
Nedenstående tabel giver et overblik over business casens generelle variable. 

Tabel 16 Generelle variable 

Inputvariabel Værdi Redegørelser 

Antal kommuner 98 Alle 98 danske kommuner er medtaget i analysen, og 
indgår i beregningen af resultater for en 
gennemsnitskommune samt aggregering til landsplan 

Årlig stigning i priser og lønninger 2,22% Kilde: baseret på Moderniseringsstyrelsen - 
Fastprisberegninger (kilde: http://www.modst.dk/OEAV/2-
Bevillingslove/25-Indeks/251-Fastprisberegninger) 

Reflekterer den gennemsnitlige årlige stigning mellem 
1995 og 2014 (20år) 

Diskonteringsrente 4% Kilde: Finansministeriet - Samfundsøkonomisk 
diskonteringsrente (udmeldt i maj 2013) 
(http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2013/05/ny-
og-lavere-samfundsoekonomisk-diskonteringsrente/) 

P&L år for business case 2014 Kilde: Defineret på Kick-OFF Workshop med 
projektgruppen primo december 2013 

Startår for business case 2015 Kilde: Defineret på Kick-OFF Workshop med 
projektgruppen primo december 2013 
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