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1. INDLEDNING 

Rambøll Management Consulting (herefter RMC) udarbejdede i perioden 2009-2011 en business 
case for Socialstyrelsen for implementering af nye hjælpemidler til forflytning af borgere i ældre-
plejen1. Projektet blev udarbejdet i regi af Fonden for Velfærdsteknologi med deltagelse af Aar-
hus, Odense og Slagelse kommuner samt Hjælpemiddelinstituttet.    
 
Projektet demonstrerede potentialet ved at anvende stationære personløftere med rumdækkende 
skinnesystem (herefter benævnt loftsløftere) og elektrisk højdeindstillelige toilet-/badestole med 
elektrisk sædetilt (herefter benævnt højdeindstillelige toilet-/badestole) i kombination med en in-
tensiv uddannelsesindsats af personalet og hensigtsmæssig organisering af arbejdet.  
 
Formålet med indeværende analyse er at udarbejde en opdateret og valid business case til at be-
lyse potentialet ved en national udrulning af forflytningshjælpemidler og omlægning af arbejds-
gangene. Den opdaterede business case skal danne grundlag for et kommende implementerings-
projekt og skal skabe enighed om de kommunale udgifter og gevinster. 
 
I business casen differentieres resultaterne endvidere på henholdsvis borgere i eget hjem (dvs. 
hjemmeboende ældre, der modtager hjælp til forflytning med lift) og borgere på plejecent-
re/plejehjem, der modtager hjælp til forflytning med lift. Denne opdeling gør det muligt for den 
enkelte kommune at vurdere, om de skal indføre hjælpemidlerne på begge områder eller fx kun 
for borgere i eget hjem.   
 
Den opdaterede business case bygger på en kombination af resultaterne fra det oprindelige pro-
jekt (fx tidsbesparelse ved at benytte de nye hjælpemidler), en landsdækkende survey (fx andel 
ældre, der forflyttes med lift) samt en opdatering af investerings- og driftsudgifterne ved hjælp af 
en række interviews med leverandører af hjælpemidlerne.    
 
For så vidt angår hjælpemidlerne, er der taget udgangspunkt i de hjælpemidler, der indgik i den 
oprindelige business case. I de tilfælde, hvor disse er udgået, er der med hjælp fra producenter-
ne fundet den nærmeste erstatning.  
 
Den landsdækkende business case illustrerer potentialet, hvis alle kommuner implementerer 
hjælpemidlerne og omlægger deres arbejdsgange. Der tages i potentialevurderingen højde for, at 
nogle kommuner allerede i dag har indkøbt hjælpemidlerne og omlagt deres arbejdsgange. På 
baggrund af erfaringerne fra den oprindelige business case opereres der endvidere med en mål-
sætning om, at 75 pct. af alle forflytninger med lift kan foretages af én medarbejder ved hjælp af 
de nye hjælpemidler.    
 
I tillæg til den landsdækkende analyse opstilles der tre stiliserede kommuneanalyser, hvor im-
plementeringsscenarierne beskrives for en gennemsnitlig kommune under følgende forudsætnin-
ger: 
 

• Kommunetype 1: Kommuner, der har indkøbt hjælpemidler til alle borgere, men som 
ikke har omlagt deres arbejdsgange. 

• Kommunetype 2: Kommuner, der hverken har indkøbt hjælpemidler eller omlagt deres 
arbejdsgange. 

• Kommunetype 3: Kommuner, der har indkøbt hjælpemidler til alle borgere og omlagt 
deres arbejdsgange i 50 pct. af forflytningssituationerne. 

 
 
I forbindelse med analysen er der endvidere udarbejdet et Excel-værktøj, som kommunerne kan 
bruge som implementeringsstøtte i forbindelse med beslutning om at indføre de nye hjælpemidler 
og omlægge arbejdsgangene. I Excel-værktøjet kan der indtastes en række kommunespecifikke 
oplysninger som fx antal af ældre, der forflyttes med lift, og hvor mange ældre, der i dag forflyt-
tes af én medarbejder osv. Modellen estimerer på baggrund af disse oplysninger de kommunale 

                                                
1 ”Business case for ABT-projekt om forflytning”, Servicestyrelsen, Maj 2011. 
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udgifter og gevinster ved at indføre de nye forflytningshjælpemidler og omlægge arbejdsgange-
ne. En vejledning til værktøjet findes i et selvstændigt dokument, mens denne rapport udeluk-
kende indeholder resultaterne af analysen.     
 

1.1 Rapportens opbygning 
Rapporten indeholder en præsentation af business casen og dennes resultater. Efter en kort 
sammenfatning af analysens hovedkonklusioner i kapitel 2 indledes rapporten i kapitel 0 med en 
beskrivelse af de forskellige input-forudsætninger, der ligger til grund for analysen, samt en præ-
sentation af den overordnede tilgang. 
 
I kapitel 4 præsenteres den tidsmæssige og økonomiske gevinst ved at implementere hjælpemid-
lerne på landsplan og omlægge arbejdsgangene, så én medarbejder kan gennemføre 75 af for-
flytningssituationerne. Den økonomiske gevinst i forbindelse med tidsfrigivelsen holdes op mod 
de øgede udgifter i forbindelse med indkøb og implementering af hjælpemidlerne. De økonomiske 
konsekvenser opstilles, og projektets rentabilitet vurderes på baggrund af en række økonomiske 
nøgletal. 
 
Afslutningsvis præsenteres analysen på kommunalt niveau i kapitel 5. Som en del af implemente-
ringsstøtten til kommuner, der overvejer at indføre de nye hjælpemidler og omlægge deres ar-
bejdsgage, opstilles en business case for tre kommunetyper. Kommunetyperne adskiller sig, hvad 
angår deres indkøb af hjælpemidlerne, samt hvorvidt de har omlagt arbejdsgangene eller ej.  
 
Vi har tilstræbt at skrive denne rapport i et let tilgængeligt sprog, hvorfor de detaljerede metodi-
ske beskrivelser mv. er placeret i bilag. 
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2. RESUMÉ  

Indeværende analyse indeholder en opdatering af business casen for implementering af nye 
hjælpemidler til forflytning af borgere i ældreplejen. Formålet med opdateringen er at udarbejde 
en opdateret og valid business case til at belyse potentialet ved en national udrulning af forflyt-
ningshjælpemidler og omlægning af arbejdsgangene. Den opdaterede business case skal danne 
grundlag for et kommende implementeringsprojekt og skal skabe enighed om de kommunale ud-
gifter og gevinster. 
 
I business casen differentieres resultaterne på henholdsvis borgere i eget hjem (dvs. hjemmebo-
ende ældre, der modtager hjælp til forflytning med lift) og borgere på plejecentre/plejehjem, der 
modtager hjælp til forflytning med lift. Denne opdeling gør det muligt for den enkelte kommune 
at vurdere, om de skal indføre hjælpemidlerne på begge områder eller fx kun for borgere i eget 
hjem.   
 
Den opdaterede business case bygger på en kombination af resultaterne fra det oprindelige pro-
jekt (fx tidsbesparelse ved at benytte de nye hjælpemidler), en landsdækkende survey blandt 
landets 98 kommuner (fx andel ældre, der forflyttes med lift) samt en opdatering af investerings- 
og driftsudgifterne ved hjælp af en række interviews med leverandører af hjælpemidlerne.    
 
Der tages i potentialevurderingen højde for, at nogle kommuner allerede i dag har indkøbt hjæl-
pemidlerne og omlagt deres arbejdsgange. Den landsdækkende survey viser blandt andet, at 
kommunerne i dag i begrænset omfang gennemfører forflytningssituationerne med én medarbej-
der. Det er således i ca. 19 pct. at tilfældene, at forflytningerne gennemføres af én medarbejder 
for borgere bosiddende i eget hjem, mens tallet er ca. 26 pct. for borgere på plejecent-
re/plejehjem. På baggrund af erfaringerne fra den oprindelige business case opereres der endvi-
dere med en målsætning om, at 75 pct. af alle forflytninger med lift kan foretages af én medar-
bejder ved hjælp af de nye hjælpemidler.    
 
I det oprindelige projekt for Fonden for Velfærdsteknologi er loftsløfteren og den elektriske høj-
deindstillelige toilet-/badestol afprøvet som en kombination. I forbindelse med den landsdækken-
de survey er RMC blevet opmærksomme på, at en del kommuner formår at gennemføre forflyt-
ningerne ved hjælp af én medarbejder, selvom de ikke benytter den elektriske højdeindstillelige 
toilet-/badestol. Surveyen viser, at den højdeindstillelige toilet-/badestol i gennemsnit benyttes 
hos under halvdelen af borgerne i eget hjem samt hos næsten alle borgerne på pleje-
hjem/plejecentre. Det er derfor i potentialevurderingerne antaget, at loftsløfteren installeres hos 
alle borgere, der forflyttes, mens toilet-/badestolen installeres hos 95 pct. af borgerne på pleje-
centre/plejehjem men kun hos ca. 40 pct. af borgerne i eget hjem2. 
 

2.1 Det økonomiske potentiale 
Projektets økonomiske potentiale findes ved at den økonomiske gevinst i forbindelse med tidsfri-
givelsen holdes op mod udgifterne i forbindelse med indkøb og implementeringen af hjælpemid-
lerne. De økonomiske konsekvenser opstilles med udgangspunkt i projektets gevinster og udgif-
ter, hvorved projektets rentabilitet vurderes på baggrund af en række økonomiske nøgletal.  
 
I det efterfølgende præsenteres det økonomiske potentiale for en landsdækkende implemente-
ring af teknologierne samt for tre kommunecases. 
 
National implementering 
Business casen viser, at der er et positivt potentiale ved at indføre de nye hjælpemidler og ved 
en omlægning af arbejdsgangene i alle landets kommuner. Business casen viser, at der set over 
en 5-årig periode er et potentiale på ca. 1.495 mio. kr.  
 

                                                
2 Dette er estimeret på baggrund af spørgsmålene i surveyen om, hvor stor en del af forflytningerne der i dag foretages af én medar-

bejder samt spørgsmålet om, hvor stor en andel der i dag både har en loftslift og en højdeindstillelig toilet-/badestol.  
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Tabel 2.1 illustrerer hovedresultaterne af den nationale business case 

Tabel 2.1: National implementering 

Scenarie Frigivelse af 
årsværk pr. 
år (år 1-4) 

Pengestrøm-
me, mio. kr. 

(år 0) 

Pengestrøm-
me, mio. kr. 
(år 1-4) 

Nettonutidsvær-
di, mio. kr. 

Tilbagebetalings-
tid 

Plejecen-
ter/plejehjem 

658 -349 258-267 582 Under 3 år 

Eget hjem 818 -196 289-335 912 Under 2 år 
Samlet 1.476 -545 547-602 1.495 Under 2 år 
 
Som det fremgår af tabellen, vil projektet have en samlet tilbagebetalingstid på under 2 år. Til-
bagebetalingstiden for borgere på plejecenter/plejehjem er endvidere estimeret til under 3 år, 
mens den for borgere i eget hjem er estimeret til at være under 2 år.  
 
Det store økonomiske potentiale skyldes, at der hvert år (år 1-4) kan frigives ca. 1.476 årsværk, 
hvilket svarer til en økonomisk gevinst på ca. 635 mio. kr. om året. Det skal bemærkes, at tids-
frigivelsen i år 0 er estimeret til halvdelen af tidsfrigivelsen i år 1-4, da det er antaget, at kom-
munerne har en seks måneders implementeringsperiode, hvor de ikke vil opleve en gevinst. 
 
Pengestrømmene i år 0 er opgjort til ca. -545 mio. kr. Den negative pengestrøm i år 0 skyldes, at 
der afholdes udgifter til indkøb og implementering af hjælpemidlerne på ca. 1.198 mio. kr. I år 1-
4 er pengestrømmene opgjort til at ligge i intervallet 547-602 mio. kr. Forskellen i pengestrøm-
mene i år 1-4 skyldes, at der i år 2 og 4 afholdes udgifter til nedtagning og genopsætningen af 
hjælpemidlerne.  
 
Kommunecases 
Som for den nationale implementering er der opstillet business cases for tre kommunetyper. Im-
plementeringsscenarierne beskrives for en gennemsnitlig kommune under følgende forudsætnin-
ger: 
 

• Kommunetype 1: Kommuner, der har indkøbt hjælpemidler til alle borgere, men som 
ikke har omlagt deres arbejdsgange. 

• Kommunetype 2: Kommuner, der hverken har indkøbt hjælpemidler eller omlagt deres 
arbejdsgange. 

• Kommunetype 3: Kommuner, der har indkøbt hjælpemidler til alle borgere og omlagt 
deres arbejdsgange i 50 pct. af forflytningssituationerne. 

 
Resultaterne af en samlede implementering på såvel plejecentre/plejehjem og hos borgere i eget 
hjem for de tre kommunetyper fremgår af Tabel 2.2. 
 

Tabel 2.2: 3 kommunecases  

Scenarie Frigivelse af 
årsværk pr. år 
(år 1-4) 

Pengestrøm-
me, mio. kr. 

(år 0) 

Pengestrømme, 
mio. kr. (år 1-4) 

Nettonutids-
værdi, mio. kr. 

Tilbagebeta-
lingstid 

Kommunetype 1 21,3 3,1 9,2 35,6  - 
Kommunetype 2 21,3 -6,4 8,0-8,7 23,3 Under 2 år 
Kommunetype 3 7,1 0,1 3,1 10,9 - 
 
Tabel 2.2 viser, at kommunetype 1 har en nettonutidsværdi på ca. 35,6 mio. kr. over den 5-årige 
periode. Det er ikke muligt, at estimere tilbagebetalingstiden, da pengestrømmen er positiv i alle 
årene. Dette skyldes, at kommunetype 1 har indkøbt hjælpemidler til alle borgere, men de har 
ikke omlagt deres arbejdsgange. Kommunen vil med andre ord ikke have udgifter i til indkøb af 
de nye hjælpemidler, men opnå gevinsten ved at omlægge deres arbejdsgange.  
 
For kommunetype 2 er nettonutidsværdien estimeret til ca. 23,3 mio. kr., mens tilbagebetalings-
tiden er estimeret til at være under 2 år. I år 0 vil pengestrømmene for kommunetype 1 være ca. 
-6,4 mio. kr., hvilket skyldes at kommunen i udgangspunktet ikke har indkøbt nogle af hjælpe-
midlerne. Da kommunen ikke har omlagt deres arbejdsgange, er der store besparelser i medar-
bejdernes tidsforbrug (ca. 21,3 årsværk i år 1-4). De årlige pengestrømme i år 1-4 er således 
positive og er opgjort til ca. 8,0-8,7 mio. kr. årligt. Kommunetype 1 vil således have høje inve-
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steringsudgifter til hjælpemidlerne i år 0 og kan ligeledes forventes at få en stor gevinst i forbin-
delse med omlægningen af deres arbejdsgange.  
 
Endelig viser Tabel 2.2, at nettonutidsværdien for kommunetype 3 er estimeret til ca. 10,9 mio. 
kr. Det er endvidere ikke muligt at opgøre tilbagebetalingstiden, da kommunen allerede i år 0 vil 
have en positiv pengestrøm (ca. 0,1 mio. kr.). Kommunetype 3 har indkøbt hjælpemidlerne til al-
le deres borgere og har allerede omlagt deres arbejdsgange, således at 50 pct. af forflytningerne 
med lift i dag foretages af én medarbejder. Kommunen har således ingen udgifter til indkøb af 
hjælpemidlerne og opnår kun en gevinst i 25 pct. af forflytningerne, da de allerede har omlagt 
deres arbejdsgange i halvdelen af forflytningerne.   
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3. INPUT-FORUDSÆTNINGER 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de forskellige input-forudsætninger, der ligger til grund 
for business casen. Endvidere præsenteres den overordnede metodiske tilgang samt størrelsen 
på de væsentligste input. For en nærmere beskrivelse af samtlige af de anvendte input henvises 
til bilag 1. 
 
Business casen indeholder generelt set tre typer af input: 
 

• Ændring i medarbejdernes tidsforbrug 
• Baggrundsinput 
• Udgiftsdata og populationer. 

 
Generelt set er der i business casen indlagt en målsætning om, at 75 pct. af alle forflytninger 
med lift efter indførelsen af loftsløfteren blive foretaget af én medarbejder. De tidsmæssige ge-
vinster i forbindelse med overgangen fra to til én medarbejder ved forflytninger med lift vil derfor 
omfatte differencen mellem målsætningen på 75 pct. og den andel af forflytninger med lift, som i 
dag foretages af én medarbejder.  
 
I det efterfølgende beskrives de forskellige input, samt hvordan de vil blive afdækket i business 
casen.  
 

3.1 Ændring i medarbejdernes tidsforbrug 
I forbindelse med ABT-projektet fra 2011 blev der foretaget målinger af medarbejdernes tidsforb-
rug i forbindelse med forflytning med lift før og efter indførelsen af de nye hjælpemidler3. Resul-
taterne fra disse tidsmålinger anvendes i den opdaterede business case, men det skal bemærkes, 
at tidsforbrugt ikke er delt op på forskellige typer af borgere4. Dette skyldes, at det er vurderet, 
at det er yderst vanskeligt for kommunerne at opdele deres borgere i tre forskellige borgertyper 
samt at forskellene i tidsforbruget mellem de enkelte borgertyper var minimale.  
 
De anvendte tidsdata fremgår af Tabel 3.1. 
  

Tabel 3.1: Tidsdata fra oprindelig business case 

 Ændring i tidsforbrug pr.  
forflytning (min.) 

Ændring i tidsforbrug 2-> 
1 medarbejder (min.) 

Antal forflytninger 
om dagen 

Alle borgere 0,0  4,9 4 

 
Som det fremgår af tabellen, tager den enkelte forflytning den samme tid, uanset om denne 
gennemføres af to eller én medarbejder. Endvidere viser figuren, at for hver forflytning, som fo-
retages af én medarbejder i stedet for to, er der en tidsbesparelse på ca. 4,9 min.  Endelig viser 
tabellen, at borgerne i gennemsnit forflyttes 4 gange dagligt. 
 
Ændringen i medarbejdernes tidsforbrug skyldes dermed ikke, at den enkelte forflytningssituation 
tager kortere tid med de nye hjælpemidler, men at det er muligt at gå fra, at forflytningen med 
lift gennemføres af to medarbejdere til én medarbejder i 75 pct. af alle forflytninger.  
 
Som et nyt element i business casen inddrages medarbejdernes sparede vejtid i forbindelse med 
besøg hos borgere i eget hjem. Vejtiden kan reduceres, fordi der i 75 pct. af forflytningssituatio-
nerne med lift kun skal være én medarbejder til stede til selve forflytningen. Det skal dog be-
mærkes, at der kan være andre ydelser, som borgeren får leveret, der kræver, at der er to med-
arbejdere til stede. Dette betyder, at det kun er ved en andel af besøgene, hvor den ene medar-
bejders transporttid kan indregnes som en potentiel gevinst. 
 

                                                
3 ”Business case for ABT-projekt om forflytning”, Servicestyrelsen, Maj 2011. 
4 I den oprindelige business case var tidsforbruget delt op på tre forskellige borgerkategorier – hhv. Funktionsniveau A, B og C. 
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De anvendte data vedrørende vejtiden er indsamlet ved hjælp af en survey blandt landets kom-
muner og fremgår af Tabel 3.1. 
 

Tabel 3.2: Data vedrørende vejtid 

 Andel forflytninger hos borgere i eget hjem, hvor 
den tilhørende vejtid bortfalder 

Normeret vejtid pr. besøg 

Eget hjem 7,9 % 6,6 min. 

Kilde: DST, kommune-survey samt egne beregninger. 
 
Som det fremgår af Tabel 3.2, er den normerede vejtid ca. 6,6 min. pr. besøg. Tabellen viser 
endvidere, at vejtiden bortfalder fra ca. 7,9 pct. af forflytningerne hos borgere i eget hjem, hvil-
ket skyldes, at disse forflytninger bliver foretaget som enkeltstående begivenheder. 
  

3.2 Baggrundsinput 
En række af de anvendte baggrundsinput er blevet indhentet ved hjælp af en elektronisk survey 
blandt alle landets kommuner. For en nærmere beskrivelse af surveyen henvises til bilag 1.   
 
Tabel 3.3 viser en status på den gennemførte survey. 

Tabel 3.3: Survey-status 

Antal udsendte 
spørgeskemaer 

Antal besvarede skemaer Besvarelser som andel af ældre i eget 
hjem og på plejecenter/plejehjem 

98 53 61 % 

Kilde: DST, kommunesurvey samt egne beregninger. 

 
Tabellen viser, at der i forbindelse med surveyen er udsendt 98 spørgeskemaer. Heraf besvarede 
53 kommuner spørgeskemaerne. Dette svarer til, at suryeven dækker ca. 61 pct. af borgerne på 
plejecenter/plejehjem samt borgerne i eget hjem, der modtager personlig og praktisk hjælp.  
 
Kommunernes svar på en række af spørgsmålene fremgår af Tabel 3.4. 

Tabel 3.4: Survey-besvarelser 

Spørgsmål Eget hjem Plejecenter/plejehjem 

Andel borgere, der modtager hjælp til forflytning med lift 11,2 % 43,4 % 

Andel forflytninger med lift, der i dag foretages af én medar-
bejder 

18,8 % 25,5 % 

Andel af borgerne, der modtager hjælp til forflytning, som i 
dag både har en loftsløfter og en højdeindstillelig toilet-
/badestol 

7,8 % 24,3 % 

Kilde: DST, kommunesurvey samt egne beregninger. 
Note: Alle andele er estimeret som vægtede andele i forhold til antallet af borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp 

 
Som det fremgår af Tabel 3.4, har kommunerne svaret, at ca. 11,2 pct. af borgerne bosiddende i 
eget hjem i gennemsnit modtager hjælp til forflytning med lift, mens andelen er ca. 43,4 pct. for 
borgerne bosiddende på plejecenter/plejehjem.  
 
Endvidere viser tabellen, at ca. 18,8 pct. af forflytningerne med lift af borgerne bosiddende i eget 
hjem i dag foretages af én medarbejder, mens tallet er ca. 25,5 pct. på plejecenter/plejehjem. 
 
Endelig viser tabellen, at andelen af borgere, der modtager hjælp til forflytning med lift, som har 
både en loftslift og en højdeindstillelig toilet-badestol er ca. 7,8 pct. for borgere i eget hjem, 
mens tallet er ca. 24,3 pct. for borgere bosiddende på plejecenter/plejehjem. Det er således en 
række borgere i eget hjem og på plejecentre/plejehjem, hvor forflytningerne gennemføres af én 
medarbejder, men hvor der ikke benyttes en kombination af loftsløftere og højdeindstillelig toilet-
/badestole.     
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3.3 Udgiftsdata og populationer 
I business casen anvendes en række udgiftsdata og populationsstørrelser. I dette afsnit listes de 
anvendte elementer samt kilder og eventuelle bemærkninger. For en opgørelse af størrelserne på 
de enkelte udgifter eller populationer henvises til bilag 1. 
 
De anvendte udgifter fremgår af Tabel 3.5. 

Tabel 3.5: Udgifter  

Type Kilde/bemærkninger 

Indkøb og installation af nye hjælpemidler Leverandører - se bilag 1 for HMI-numre og priser 

Vedligeholdelse af nye hjælpemidler Leverandører - se bilag 1 for priser 

Nedtagning og genopsætning af nye hjælpemidler Zealand Care - se bilag 1 for priser 

Medarbejderuddannelse Oprindelige business case – udgifter til kursusafholdelse 
samt vikaraflønning fratrukket VEU-godtgørelse. Se bi-
lag 1 for priser 

 
Som det fremgår af tabellen, opdeles business casens udgifter i indkøb og installation, vedlige-
holdelse samt nedtagning og opsætning af nye hjælpemidler. Derudover tages der højde for ud-
gifterne forbundet med medarbejderuddannelse. 
 
De anvendte populationer fremgår af Tabel 3.6. 

Tabel 3.6: Populationer  

Type Kilde/bemærkninger 

Antal modtagere af personlig og praktisk hjælp i eget hjem DST – se bilag 1 

Antal modtagere af personlig og praktisk hjælp på plejecenter/plejehjem DST – se bilag 1 

Antal medarbejdere FLD-net – se bilag 1 

 
Af Tabel 3.6 fremgår det, at business casen benytter tre populationer: antal modtagere af per-
sonlig og praktisk hjælp i eget hjem, antal modtagere af personlig og praktisk hjælp på plejecen-
ter/plejehjem samt antal medarbejdere. De to førstnævnte populationer er fra Danmarks Stati-
stik, mens antal medarbejdere er opgjort på baggrund af data fra Det fælleskommunale Løndata-
kontor (FLD).  
 

  



 
  
 
 
 

 
 
 

 

9

4. BUSINESS CASE FOR NATIONAL IMPLEMENTERING 

I dette kapitel præsenteres den tidsmæssige og økonomiske gevinst ved at implementere hjæl-
pemidlerne på landsplan og omlægge arbejdsgangene, så én medarbejder kan gennemføre 75 
pct. af forflytningssituationerne med lift. Den økonomiske gevinst i forbindelse med tidsfrigivelsen 
holdes op mod de øgede udgifter i forbindelse med indkøb og implementering af hjælpemidlerne. 
De økonomiske konsekvenser opstilles, og projektets rentabilitet vurderes på baggrund af en 
række økonomiske nøgletal.  
 
For at kunne finde tidsbesparelsespotentialet på landsplan er det nødvendigt at foretage en gene-
ralisering af nogle af resultaterne fra det oprindelige projekt (fx ændringen i tidsforbruget pr. 
borger) samt fra den gennemførte survey (fx andel ældre, der forflyttes på plejecen-
ter/plejehjem). Som konsekvens vil der være usikkerhed i de præsenterede økonomiske konse-
kvenser. Denne usikkerhed stammer fra såvel tidsbesparelsen for den enkelte borger, estimerin-
gen af populationernes størrelse som de bagvedliggende forudsætninger og antagelser. Det er ik-
ke muligt at vurdere størrelsen på denne usikkerhed, eller i hvilken retning den påvirker resulta-
terne. Resultaterne skal derfor tolkes med forsigtighed og med øje for de bagvedliggende forud-
sætninger og antagelser (se bilag 1 for en beskrivelse af den anvendte metode og forudsætnin-
ger). 
 
I det oprindelige projekt for Fonden for Velfærdsteknologi er loftsløfteren og den elektriske høj-
deindstillelige toilet-/badestol afprøvet som en kombination. I forbindelse med den landsdækken-
de survey er RMC blevet opmærksomme på, at en del kommuner formår at gennemføre forflyt-
ningerne ved hjælp af én medarbejder, selvom de ikke benytter den elektriske højdeindstillelige 
toilet-/badestol. Surveyen viser, at den højdeindstillelige toilet-/badestol i gennemsnit benyttes 
hos under halvdelen af borgerne i eget hjem samt hos næsten alle borgerne på pleje-
hjem/plejecentre. Det er derfor i potentialevurderingerne antaget, at loftsløfteren installeres hos 
alle borgere, der forflyttes, mens toilet-/badestolen installeres hos 95 pct. af borgerne på pleje-
centre/plejehjem men kun hos 40 pct. af borgerne i eget hjem5. 
 
De økonomiske konsekvenser estimeres endvidere under forudsætning af, at 75 pct. af samtlige 
forflytninger med lift efter indførelsen af hjælpemidlerne og omlægningen af arbejdsgangene fo-
retages af én medarbejder. I beregningerne tages der endvidere højde for, at en del af forflytnin-
gerne med lift allerede i dag foretages af én medarbejder.  
 

4.1 Ændringen i medarbejdernes tidsforbrug 
I dette afsnit præsenteres ændringen i medarbejdernes tidsforbrug, hvis hjælpemidlerne bliver 
indført i alle landets kommuner, og arbejdsgangene omlægges, så 75 pct. af forflytningerne med 
lift foretages af én medarbejder. 
 
For at finde ændringen i medarbejdernes tidsforbrug skal antallet af borgere på plejecent-
re/plejehjem samt i egen bolig, der modtager hjælp til forflytning ved hjælp af lift, benyttes. I 
Tabel 4.1 fremgår antallet af borgere på plejecentre/plejehjem og i eget hjem, der modtager per-
sonlig og praktisk hjælp, andelen, der forflyttes med lift, samt antal ældre, der forflyttes med lift.  

                                                
5 Dette er estimeret på baggrund af spørgsmålene i surveyen om, hvor stor en del af forflytningerne der i dag foretages af én medar-

bejder samt spørgsmålet om, hvor stor en andel der i dag både har en loftslift og en højdeindstillelig toilet-/badestol.  
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Tabel 4.1: Antal borgere der forflyttes 

Regi Modtagere af 
hjemmehjælp1 

Andel der forflyttes 
ved hjælp af lift2 

Antal ældre der forflyttes 
ved hjælp af lift 

Plejecenter/plejehjem 43.197 43 % 18.729 

Eget hjem 165.861 11 % 18.511 

Total 209.058 18 % 37.240 
Kilde: "1" Danmarks Statistiks opgørelser AED06: Modtagere af varig hjemmehjælp (frit valg) efter køn, alder, timer pr. uge, 
ydelsestype, område og tid og AED05: Modtagere af varig hjemmehjælp (plejehjem og plejebolig) efter område, ydelsestype, 
timer pr. uge, alder og tid. 
"2" Kommune-survey – Estimeret som et vægtet gennemsnit. 

  
Som det fremgår af tabellen, er det estimeret, at der er ca. 37.340 borgere i alt, der modtager 
hjælp til forflytning ved hjælp af lift. Det er således samlet set ca. 18 pct. af modtagerne af per-
sonlig og praktisk hjælp, der får hjælp til forflytning ved hjælp af lift.  
 
Det skal bemærkes, at andelen af ældre, der modtager hjælp til forflytning med lift på såvel ple-
jecentre/plejehjem som i eget hjem, er højere end i den oprindelige business case, hvor denne er 
opgjort til henholdsvis 34 pct. og 4 pct.6. En af forklaringerne kan være, at andelene i den oprin-
delige business case udelukkende bygger på oplysninger fra 10 kommuner, og at der således er 
en vis usikkerhed ved dette estimat.    
 
Medarbejdernes tidsforbrug i forbindelse med forflytningssituationen 
Medarbejdernes samlede tidsfrigivelse estimeres på baggrund af antallet af borgere, der modta-
ger hjælp til forflytning med lift samt ændringen i medarbejdernes tidsforbrug ved hjælp af ne-
denstående formel: 
 

∆� � �∆� � � � � 	 ∆� � �
 � �� 
 
Ændringen i det samlede tidsforbrug udregnes således på baggrund af ændringen i andelen af 
forflytninger med lift foretaget af én medarbejder (∆�
, tidsforbruget pr. forflytning før indførel-
sen af de nye teknologier ��
, ændringen i tidsforbruget pr. forflytning �∆�
, det årlige antal for-
flytninger pr. borger (�
 samt antallet af borgere henholdsvis i eget hjem og på plejecen-
ter/plejehjem ���
. 
 
Den årlige tidsfrigivelse fremgår af Tabel 4.2. 

Tabel 4.2: Tidsfrigivelsen på landsplan pr. år 

 År 01 År 1-4 

Plejecenter/plejehjem   

   Tidsfrigivelse (årsværk) 329 658 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 142 mio. kr. 283 mio. kr. 

Eget hjem   

   Tidsfrigivelse (årsværk) 370 739 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 159 mio. kr. 318 mio. kr. 

Samlet   

   Tidsfrigivelse (årsværk) 699 1.397 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 301 mio. kr. 601 mio. kr. 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, oprindelig business case samt egne beregninger. 
Note: "1" Der antages en 6-måneders implementeringsperiode, hvorfor tidsfrigivelsen i år 0 kun er 50 pct. af den fulde tids-
frigivelse. 

 
Som det fremgår af tabellen, vil de nye hjælpemidler resultere i en samlet besparelse i år 0 på 
ca. 301 mio. kr. på landsplan svarende til ca. 699 årsværk. Det antages, at de første seks måne-
der af år 0 bruges på implementering af de nye hjælpemidler, hvorfor tidsfrigivelsen i år 0 kun 
udgør 50 pct. af den fulde tidsfrigivelse. Således resulterer de nye hjælpemidler i en årlig samlet 
besparelse på ca. 601 mio. kr. (ca. 1.397 årsværk) i år 1 til 4. 
 

                                                
6 ”Business case for ABT-projekt om forflytning”, Servicestyrelsen, Maj 2011, bilag 3. 
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Den samlede besparelse i år 0 består af en besparelse på plejecentre/plejehjem på ca. 142 mio. 
kr. (ca. 329 årsværk) og en besparelse på ca. 159 mio. kr. (ca. 370 årsværk) for borgere i eget 
hjem.  
 
Den årlige samlede besparelse i år 1 til 4 består af en besparelse på ca. 283 mio. kr. (ca. 658 
årsværk) på plejecentre/plejehjem og en besparelse på ca. 318 mio. kr. (ca. 739 årsværk) for 
borgere i eget hjem.  
 
Sparet vejtid 
I den opdaterede business case er den sparede vejtid medtaget som en gevinst i forbindelse med 
indførelsen af hjælpemidlerne og omlægningen af arbejdsgangene. Vejtiden kan reduceres, fordi 
der i 75 pct. af forflytningssituationerne med lift kun skal være én medarbejder til stede til selve 
forflytningen. Det skal dog bemærkes, at der kan være andre ydelser, som borgeren får leveret, 
der kræver, at der er to medarbejdere til stede. Dette betyder, at det kun er ved en andel af be-
søgene, hvor den ene medarbejders transporttid kan indregnes som en potentiel gevinst. Det 
skal endvidere bemærkes, at den sparede vejtid kun medtages for borgerne i eget hjem, da 
medarbejdernes transporttid på plejecentre/plejehjem er meget begrænset.  
 
Den sparede vejtid kan således estimeres ved hjælp af følgende formel: 
 

∆ � �∆� � ����� ���� � � � �� 
 
Den sparede vejtid estimeres således som ændringen i andelen af forflytninger foretaget af én 
medarbejder (∆�
, antallet af forflytninger pr. år hos borgere i eget hjem  ������ ����
, andelen af 
hele besøg, hvor medarbejderen kan undværes ��
, samt den normerede vejtid pr. besøg ��
7.   
 
Den årlige sparede vejtid fremgår af Tabel 4.3  
 

Tabel 4.3: Sparet vejtid på landsplan pr. år 

 År 01 År 1-4 

Plejecenter/plejehjem   

   Tidsfrigivelse (årsværk) 0 0 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 0 mio. kr. 0 mio. kr. 

Eget hjem   

   Tidsfrigivelse (årsværk) 39 79 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 17 mio. kr. 34 mio. kr. 

Samlet   

   Tidsfrigivelse (årsværk) 39 79 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 17 mio. kr. 34 mio. kr. 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, oprindelige business case samt egne beregninger. 
Note: "1" Der antages en 6-måneders implementeringsperiode, hvorfor tidsfrigivelsen i år 0 kun er 50 pct. af den fulde tids-
frigivelse. 

 
Som det fremgår af tabellen, vil de nye hjælpemidler resultere i en samlet besparelse i vejtid i år 
0 på ca. 17 mio. kr. på landsplan svarende til ca. 39 årsværk. Det antages, at de første seks må-
neder af år 0 bruges på implementering af de nye hjælpemidler, hvorfor tidsfrigivelsen i år 0 kun 
udgør 50 pct. af den fulde tidsfrigivelse. Således resulterer de nye hjælpemidler i en årlig samlet 
besparelse i vejtid på ca. 34 mio. kr. (ca. 79 årsværk) i år 1 til 4. 
 
Den samlede besparelse i vejtid består som beskrevet ovenfor udelukkende af en besparelse for 
borgere i eget hjem.  
 

4.2 Øvrige gevinster 
Implementeringen af de nye hjælpemidler vil endvidere medføre en besparelse, da de hjælpe-
midler, der i dag benyttes, ikke længere skal anvendes. Besparelserne kan endvidere opdeles i 
sparede geninvesteringsudgifter samt de sparede driftsudgifter i hele perioden (år 0-4). 

                                                
7 Antallet af besøg hos borger i eget hjem estimeres som 4 besøg pr. dag. pr. borger. 
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De sparede udgifter til de nuværende hjælpemidler estimeres som den tilbagediskonterede8 vær-
di af driftsudgifterne i år 0-4 og kommunernes geninvesteringsudgifter i forbindelse med de nu-
værende hjælpemidler9. 
 
De øvrige gevinster fremgår af Tabel 4.4 

Tabel 4.4: Øvrige gevinster, mio. kr. 

Område Øvrige gevinster 

Plejecenter/plejehjem 172 

Eget hjem 163 

Samlet 335 
Kilde: Hjælpemiddeldepotet samt egne beregninger. 
Note: Geninvesteringsudgifterne er estimeret, ud fra at kommunerne hvert år skulle have udskiftet 10 pct. af de eksisterende 
hjælpemidler. Antaget 80 pct. mobilløftere og 20 pct. ståløftere. Herunder har alle borgere en toilet-/badestol.     

 
Af Tabel 4.4 fremgår det, at de øvrige gevinster bestående af sparede drifts- og investeringsud-
gifter til eksisterende teknologi samlet set beløber sig til ca. 335 mio. kr. på landsplan. Heraf 
spares ca. 172 mio. kr. på plejecentre/plejehjem og ca. 163 mio. kr. på borgere i eget hjem. 
 
Det skal bemærkes, at de sparede gevinster er tilbagediskonterede gevinster og kun optræder i 
år 0.  
 

4.3 Udgifter 
Indførelsen af de nye hjælpemidler og omlægningen af arbejdsgangene medfører en række ud-
gifter, som skal afholdes af kommunerne. Udgifterne kan dels henføres til investering og drift af 
de nye hjælpemidler og dels til uddannelse af medarbejderne.  
 
I Tabel 4.5 præsenteres udgifterne i forbindelse med indførelsen af de nye hjælpemidler. Det skal 
bemærkes, at der i udgifterne til indkøb og drift af hjælpemidlerne tages højde for, at nogle bor-
gere allerede i dag har hjælpemidlerne.  

Tabel 4.5: Udgifter ved indførelsen af de nye hjælpemidler, mio. kr. 

 Eget hjem Plejecenter/plejehjem Samlet 

Nye hjælpemidler 

Indkøb og installation (år 0)1 446 574 1.020 

Vedligeholdelse pr. år2 18 16 34 

Nedtagning og genopsætning, hvert 2. år3 45 9 54 

 
Medarbejderuddannelse 

Direkte (år 0)4 11 11 22 

Indirekte (år 0)5 98 99 196 

VEU-godtgørelse (år 0)6 -37 -37 -74 
Kilde: DST, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 
Note: Alle priser er opgjort ekskl. Moms. 
"1" Estimeret pba. af listepris på 20.800 kr. for loftsløfter og 21.355 for toilet- badestol inkl. bækken og bækkenbeslag.  
"2" Estimeret pba. af en vedligeholdelsespris på plejehjem/plejecentre og eget hjem på hhv. 750 kr. og 1.250 kr. for toilet- 
badestolen og 450 kr. og 650 kr. for loftsløfteren.  
"3" Estimeret pba. af en pris på 650 kr. på plejehjem/plejecentre og 3.000 kr. i eget hjem. 
"4"Estimeret pba. af en pris på 350 kr. pr. medarbejder. 
"5" Estimeret pba. af et 15-timers kursusforløb og en vikartimepris på 219 kr. 
"6" Estimeret pba. af en ugentlig VEU-godtgørelse på 3.064 kr. pr. uge. 

 
Som det fremgår af tabellen, er udgifterne til indkøb og installation af de nye hjælpemidler esti-
meret til ca. 1.020 mio. kr. på landsplan. Disse udgifter forekommer kun i år 0.  
 

                                                
8 Den tilbagediskonterede værdi er værdien i dag af driftsudgifterne og geninvesteringsudgifterne over hele perioden år 0-4, hvor der 

tages højde for en årlig inflation på 2 pct.  
9 Der er i estimeringen taget højde for, at nogle kommuner allerede har investeret i hjælpemidlerne, samt at den højdeindstillelige toi-

let-badestol ikke installeres hos alle borgere.  
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Det er endvidere estimeret, at udgifterne til årlig vedligeholdelse af de nye hjælpemidler beløber 
sig til ca. 34 mio. kr. Desuden er udgifterne forbundet med nedtagning og genopsætning af de 
nye hjælpemidler estimeret til ca. 54 mio. kr. hvert andet år. 
 
Udgifter til vedligeholdelse og nedtagning/genopsætning er højere for borgere i eget hjem end på 
plejecentre/plejehjem. Dette skyldes, dels at en nedtagning og genopsætning i eget hjem også 
involverer loftskinnerne, mens de på plejecentre/plejehjem bliver hængende, og dels at der er 
lavere stykvis vedligeholdelsesudgifter på plejecentre/plejehjem, da der er flere enheder på 
samme lokalitet.   
 
Udgifterne til medarbejderuddannelse er delt op i direkte udgifter og indirekte udgifter. De direk-
te udgifter kan henføres til kommunens udgifter til selve uddannelsen, mens de indirekte udgifter 
kan henføres til vikarudgifter i forbindelse med medarbejdernes uddannelse10. De direkte udgifter 
er estimeret til ca. 22 mio. kr., mens de indirekte udgifter er estimeret til ca. 197 mio. kr. Det er 
i estimationen antaget, at samtlige nuværende medarbejdere, der er beskæftiget med forflyt-
ning, modtager uddannelsen, selvom nogle kommuner allerede foretager en del af forflytningerne 
med én medarbejder.  
 
Endelige modtager kommunerne en VEU-godtgørelse i forbindelse med medarbejdernes uddan-
nelse, som er estimeret til ca. 74 mio. kr.  
 

4.4 De økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvenser ved at indføre de nye hjælpemidler og omlægge arbejdsgangene 
på landsplan findes ved hjælp af tidsfrigivelsen samt udgiftsoplysningerne. For en samlet oversigt 
over de anvendte forudsætninger i forbindelse med estimationen af det økonomiske potentiale 
henvises til bilag 1. 
 
De økonomiske konsekvenser opstilles som en udgiftsbaseret business case, og potentialet vur-
deres over en 5-årig periode. Det skal bemærkes, at hjælpemidlerne ifølge producenterne har en 
levetid på ca. 10 år, hvorved der i år 5-9 kan forventes et positivt afkast af investeringen, som 
ikke fremgår af denne business case.  
 
Det skal endvidere understreges, at business casen er estimeret under den forudsætning, at alle 
kommuner i Danmark kan opnå samme tidsbesparelse pr. borger som de resultater, der er opnå-
et i forbindelse med den oprindelige business case, og som fremgår af afsnit 3.1, samt at 75 pct. 
af alle forflytningerne med lift kan foretages af én medarbejder. 

                                                
10 Deres fravær (to dage pr. medarbejder) erstattes 100 pct. med vikarer. 
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De økonomiske konsekvenser på landsplan, hvis hjælpemidlerne blev indført på såvel plejecent-
re/plejehjem og hos borgere i eget hjem, er præsenteret i Tabel 4.6. For en oversigt over de årli-
ge pengestrømme opdelt på plejecentre/plejehjem og for borgere i eget hjem henvises til bilag 2. 

Tabel 4.6: Økonomiske konsekvenser, samlet set (mio. kr.) 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 1.020 0 0 0 0 

Årlig vedligeholdelse 34 34 34 34 34 

Medarbejderuddannelse (direkte) 21 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (indirekte) 122 0 0 0 0 

Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 54 0 54 

Udgifter i alt 1.198 34 88 34 88 

       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 

Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 301 601 601 601 601 

Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 17 34 34 34 34 

Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 335 0 0 0 0 

Gevinster i alt 653 635 635 635 635 

      

Samlet pengestrømme -545 602 547 602 547 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 

 

Tabel 4.6 viser, at investeringen i nye hjælpemidler i år 0 giver et negativt afkast på ca. 545 mio. 
kr., mens der i årene 1-4 vil være et årligt positivt afkast på ca. 547-602 mio. kr. 
 
På landsplan vil der i år 0 være udgifter for i alt ca. 1.198 mio. kr. bestående af udgifter til ind-
køb og opsætning af teknologierne på ca. 1.020 mio. kr. samt vedligeholdelsesudgifter på om-
kring 34 mio. kr., jf. Tabel 4.6. Endelig vil der i år 0 være udgifter til uddannelse af personalet på 
ca. 143 mio. kr. (21+122).  
 
I år 1 til 4 vil udgifterne falde til 34 og 88 mio. kr. og bestå af vedligeholdelse samt nedtagning 
og genopsætning af hjælpemidler hver andet år. 
 
Der vil på landsplan være gevinster for i alt ca. 653 mio. kr. i år 0. Den økonomiske gevinst i for-
bindelse med implementeringen af de nye teknologier stammer fra tre forskellige poster: Løn- og 
overheadbesparelser i forbindelse med ændringen i arbejdsgangene, Løn- og overheadbesparel-
ser i forbindelse med sparede vejtid samt sparede udgifter i forbindelse med de eksisterende 
teknologier.   
 
Gevinsten i forbindelse med ændringen i arbejdsgangene ved implementering af de nye hjælpe-
midler er i år 0 ca. 301 mio. kr. og i år 1-4 ca. 601 mio. kr. Endvidere vil de nye hjælpemidler 
medføre en gevinst på ca. 17 mio. kr. i år 0 og ca. 34 mio. kr. i år 1-4 som følge af ændringen i 
vejtiden, jf. Tabel 4.6.  
 
De sparede løn- og overheadudgifter er mindre i år 0 end i årene 1-4, hvilket som tidligere nævnt 
skyldes, at det antages, at kommunerne i år 0 har en implementeringsperiode på et halvt år, 
hvor der ikke opnås nogen tidsfrigivelse.  
 
Ud over de økonomiske besparelser som konsekvens af tidsfrigivelsen vil der endvidere være en 
gevinst i forbindelse med de sparede udgifter til de eksisterende teknologier. Denne besparelse 
er estimeret til ca. 335 mio. kr. i år 0.  
 

For at vurdere, om den nye tilgang til implementering af hjælpemidler er rentabel på landsplan, 
opstilles der nogle økonomiske nøgletal, jf. Tabel 4.7. De opstillede nøgletal er nettonutidsværdi-
en ved indførelsen af hjælpemidlerne og omlægningen af arbejdsgangene og tilbagebetalingsti-
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den. Nettonutidsværdien repræsenterer den samlede værdi i dag af de gevinster og udgifter, der 
vil være over en 5-årig periode. En positiv nettonutidsværdi svarer til, at projektet giver et over-
skud, mens en negativ nettonutidsværdi svarer til, at projektet giver underskud. 
 

Tabel 4.7: Økonomiske nøgletal 

 Plejecenter/plejehjem Eget hjem Samlet 

NPV 582 mio. kr. 912 mio. kr. 1.495 mio. kr. 

Tilbagebetalingstid Under 3 år Under 2 år Under 2 år 

Note: Nettonutidsværdien er estimeret ved hjælp af en årlig diskonteringsrente på 5 pct.  

 
Projektets nutidsværdi er over den 5-årige periode estimeret til ca. 1.495 mio. kr. på landsplan, 
jf. Tabel 4.7. Implementeringen af loftløftere og toilet-/badestole på landets plejecent-
re/plejehjem og i borgernes egne hjem medfører således en samlet positiv økonomiske gevinst 
på ca. 1.495 mio. kr. over en 5-årig periode. 
 
Af Tabel 4.7 fremgår det desuden, at implementeringen af de nye hjælpemidler medfører en po-
sitiv økonomisk gevinst på ca. 582 mio. kr. på plejecenter/plejehjem og ca. 912 mio. kr. for bor-
gere i eget hjem over en 5-årig periode. 
 
Endvidere viser tabellen, at investeringens tilbagebetalingstid samlet set vil være under 2 år, 
hvorfor der vil være et positivt afkast af investeringen efter denne periode. Specifikt for pleje-
centre/plejehjem er tilbagebetalingstiden under 3 år, mens den for borgere i eget hjem er under 
2 år.  
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5. BUSINESS CASE FOR TRE KOMMUNETYPER 

Som en del af implementeringsstøtten til kommuner, der overvejer at indføre de nye hjælpemid-
ler og omlægge deres arbejdsgage, opstilles en business case for tre kommunetyper. Kommune-
typerne adskiller sig, hvad angår deres indkøb af de nye hjælpemidler, samt hvorvidt de har om-
lagt arbejdsgangene.  
 
De tre kommunecases, der opstilles en business case for, er: 
 

• Kommunetype 1: Kommuner, der har indkøbt hjælpemidler til alle borgere, men som 
ikke har omlagt deres arbejdsgange. 

• Kommunetype 2: Kommuner, der hverken har indkøbt hjælpemidler eller omlagt deres 
arbejdsgange. 

• Kommunetype 3: Kommuner, der har indkøbt hjælpemidler til alle borgere og omlagt 
deres arbejdsgange i 50 pct. af forflytningssituationerne. 

 
For at kunne finde tidsbesparelsespotentialet for de enkelte kommunetyper er det som for busi-
ness casen på landsplan nødvendigt at foretage en generalisering af nogle af resultaterne fra det 
oprindelige projekt (fx ændringen i tidsforbruget pr. borger) samt fra den gennemførte survey (fx 
andel ældre, der forflyttes med lift på plejecentre/plejehjem). Som konsekvens vil der være usik-
kerhed i de præsenterede økonomiske konsekvenser. Denne usikkerhed stammer fra såvel tids-
besparelsen for den enkelte borger, estimeringen af populationernes størrelse og de bagvedlig-
gende forudsætninger og antagelser. Det er ikke muligt at vurdere størrelsen på denne usikker-
hed, eller i hvilken retning den påvirker resultaterne. Resultaterne skal derfor tolkes med forsig-
tighed og med øje for de bagvedliggende forudsætninger og antagelser. 
 
I de kommunale business cases er det ligeledes antaget, at loftsløfteren installeres hos alle bor-
gere, der forflyttes. Toilet-badestolen installeres hos 95 pct. af alle borgere på plejecent-
re/plejehjem og hos ca. 40 pct. af borgerne i eget hjem.  
 
De økonomiske konsekvenser estimeres endvidere under den forudsætning, at 75 pct. af samtli-
ge forflytninger efter indførelsen af hjælpemidlerne og omlægningen af arbejdsgangene foretages 
af én medarbejder. I estimeringen tages der endvidere højde for, at en del af forflytningerne alle-
rede i dag foretages af én medarbejder.  
 
Kapitlet er struktureret således, at det kan læses uafhængigt af kapitlet for den nationale imple-
mentering, hvilket medfører en del overlap og gentagelser mellem de to kapitler.  
 
 

5.1 Ændringen i medarbejdernes tidsforbrug 
I dette afsnit præsenteres ændringen i medarbejdernes tidsforbrug, hvis hjælpemidlerne bliver 
indført i kommunen, og arbejdsgangene omlægges, så 75 pct. af forflytningerne med lift foreta-
ges af én medarbejder. 
 
For at finde ændringen i medarbejdernes tidsforbrug skal antallet af borgere på plejecent-
re/plejehjem samt i egen bolig, der modtager hjælp til forflytning ved hjælp af lift findes. I de tre 
kommunecases antages samme antal af borgere på plejecentre/plejehjem og i eget hjem, der 
modtager hjælp til forflytning ved hjælp af lift.  
 
I Tabel 5.1 fremgår antallet af borgere på plejecentre/plejehjem og i eget hjem, der modtager 
personlig og praktisk hjælp, andelen, der forflyttes med lift, samt antal ældre, der forflyttes med 
lift.  
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Tabel 5.1: Antal borgere, der forflyttes 

Regi Modtagere af 
hjemmehjælp1 

Andel, der forflyttes 
ved hjælp af lidt2 

Antal ældre, der forflyttes 
ved hjælp af lift 

Plejecenter/plejehjem 441 43 % 191 

Eget hjem 1.693 11 % 189 

Total 2.133 18 % 380 

Note: Antallet af modtagere af hjemmehjælp er estimeret som antallet på landsplan divideret med 98.  
Kilde: "1" Danmarks Statistiks opgørelser AED06: Modtagere af varig hjemmehjælp (frit valg) efter køn, alder, timer pr. uge, 
ydelsestype, område og tid og AED05: Modtagere af varig hjemmehjælp (plejehjem og plejebolig) efter område, ydelsestype, 
timer pr. uge, alder og tid. 
"2" Kommunesurvey – Estimeret som et vægtet gennemsnit. 

 
Det er således estimeret, at der i case-kommunerne er ca. 380 i alt, der modtager hjælp til for-
flytning ved hjælp af lift. Det er således samlet set ca. 18 pct. at modtagerne af personlig og 
praktisk hjælp, der får hjælp til forflytning ved hjælp af lift.  
 
Medarbejdernes tidsforbrug i forbindelse med forflytningssituationen 
Medarbejdernes samlede tidsfrigivelse estimeres på baggrund af antallet af borgere, der modta-
ger hjælp til forflytning med lift, samt resultaterne fra afsnit 3.1 ved hjælp af nedenstående for-
mel. 
 

∆� � �∆� � � � � 	 ∆� � �
 � �� 
 
Ændringen i det samlede tidsforbrug udregnes således på baggrund af ændringen i andelen af 
forflytninger med lift foretaget af én medarbejder (∆�
, tidsforbruget pr. forflytning før indførel-
sen af de nye teknologier ��
, ændringen i tidsforbruget pr. forflytning �∆�
, det årlige antal for-
flytninger pr. borger (�
 samt antallet af borgere henholdsvis i eget hjem og på plejecen-
ter/plejehjem ���
. 
 
Den årlige tidsfrigivelse fremgår af Tabel 5.2. 

Tabel 5.2: Tidsfrigivelsen på kommunetype pr. år, år 0-4 

 Kommunetype 1 Kommunetype 2 Kommunetype 3 

Plejecenter/plejehjem    

   Tidsfrigivelse (årsværk) 5 - 10 5 - 10 2 - 3 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 2,2 - 4,4 mio. kr. 2,2 - 4,4 mio. kr. 0,7 – 1,4 mio. kr. 

Eget hjem    

   Tidsfrigivelse (årsværk) 5 – 10 5 – 10 2 – 3 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 2,2 – 4,3 mio. kr. 2,2 – 4,3 mio. kr. 0,7 – 1,4 mio. kr. 

Samlet    

   Tidsfrigivelse (årsværk) 10– 20 10 - 20 3 – 7 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 4,4 – 8,7 mio. kr. 4,4 – 8,7 mio. kr. 1,5 - 2,9 mio. kr. 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, oprindelige business case samt egne beregninger. 
Note: Der antages en 6-måneders implementeringsperiode, hvorfor tidsfrigivelsen i år 0 kun er 50 pct. af den fulde tidsfrigi-
velse. Det første tal angivet i intervallet er således tidsfrigivelsen for år 0, hvor det næste tal er tidsfrigivelsen for år 1-4.  
 

Af Tabel 5.2 fremgår den samlede besparelse i år 0-4 for de tre kommunetyper. Det første tal 
angivet i intervallerne angiver tidsfrigivelsen for år 0, mens det næste tal angiver tidsfrigivelsen 
for år 1-4.  
 
De nye hjælpemidler medfører således en samlet tidsfrigivelse svarende til ca. 4,4 mio. kr. (ca. 
10 årsværk) i år 0 for kommunetype 1 og 2, mens den samlede tidsfrigivelse svarer til ca. 1,5 
mio. kr. (ca. 3 årsværk) i år 0 for kommunetype 3.   
 
Det antages, at de første seks måneder af år 0 bruges på implementering af de nye hjælpemid-
ler, hvorfor tidsfrigivelsen i år 0 kun udgør 50 pct. af den fulde tidsfrigivelse. Således resulterer 
de nye hjælpemidler i en årlig samlet besparelse på ca. 8,7 mio. kr. (ca. 20 årsværk) i år 1 til 4 
for kommunetype 1 og 2 og ca. 2,9 mio. kr. (ca. 7 årsværk) for kommunetype 3. 
 
 



 
  
 
 
 

 
 
 

 

18

 
Sparet vejtid 
I den opdaterede business case er den sparede vejtid medtaget som en gevinst i forbindelse med 
indførelsen af hjælpemidlerne og omlægningen af arbejdsgangene. Vejtiden kan reduceres, fordi 
der i 75 pct. af forflytningssituationer kun skal være én medarbejder til stede til ved selve forflyt-
ningen. Det skal dog bemærkes, at der kan være andre ydelser, som borgeren får leveret, der 
kræver, at der er to medarbejdere til stede. Dette betyder, at det kun er ved en andel af besøge-
ne, hvor den ene medarbejders transporttid kan indregnes som en potentiel gevinst.  
 
Den sparede vejtid kan således estimeres ved hjælp af følgende formel: 
 

∆ � ∆� � ����� ���� � � � � 
 
Den sparede vejtid estimeres således som ændringen i andelen af forflytninger foretaget af én 
medarbejder (∆�
, antallet af forflytninger pr. år hos borgere i eget hjem  ������ ����
, andelen af 
hele besøg, hvor medarbejderen kan undværes helt ��
, samt den normerede vejtid pr. besøg 
��
11.   
 
Den årlige sparede vejtid fremgår af Tabel 5.3. 

Tabel 5.3: Sparet vejtid på landsplan pr. år, år 0-4 

 Kommunetype 1 Kommunetype 2 Kommunetype 3 

Plejecenter/plejehjem    

   Tidsfrigivelse (årsværk) 0 0 0 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 

Eget hjem    

   Tidsfrigivelse (årsværk) 0,5 – 1 0,5 – 1 0,2 - 0,4 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 0,2 - 0,5 mio. kr. 0,2 - 0,5 mio. kr. 0,1 – 0,2 mio. kr. 

Samlet    

   Tidsfrigivelse (årsværk) 0,5 – 1 0,5 – 1 0,2 - 0,4 

   Tidsfrigivelse (mio. kr.) 0,2 - 0,5 mio. kr. 0,2 - 0,5 mio. kr. 0,1 – 0,2 mio. kr. 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, oprindelige business case samt egne beregninger. 
Note: Der antages en 6-måneders implementeringsperiode, hvorfor tidsfrigivelsen i år 0 kun er 50 pct. af den fulde tidsfrigi-
velse. Det første tal angivet i intervallet er således tidsfrigivelsen for år 0, hvor det næste tal er tidsfrigivelsen for år 1-4. 

 
Den samlede besparelse i vejtid består udelukkende af en besparelse for borgere i eget hjem, da 
der kun forekommer vejtid ved forflytninger hos borgere i eget hjem. Der er således ikke sparet 
vejtid for borgere på plejecentre/plejehjem. 
 
Som det fremgår af tabellen, vil de nye hjælpemidler resultere i en samlet besparelse i vejtid i år 
0 på ca. 0,2 mio. kr. svarende til ca. 0,5 årsværk for kommunetype 1 og 2, mens den samlede 
besparelse i vejtid for kommunetype 3 er ca. 0,1 mio. kr. svarende til ca. 0,2 årsværk i år 0. 
 
Det antages, at de første seks måneder af år 0 bruges på implementering af de nye hjælpemid-
ler, hvorfor tidsfrigivelsen i år 0 kun udgør 50 pct. af den fulde tidsfrigivelse. Således resulterer 
de nye hjælpemidler i en årlig samlet besparelse i vejtid på ca. 0,5 mio. kr. (ca. 1 årsværk) for 
kommunetype 1 og 2 i år 1 til 4, mens kommunetype 3 opnår en samlet besparelse i vejtid på 
ca. 0,2 mio. kr. (ca. 0,4 årsværk) i år 1 til 4. 
 

5.2 Øvrige gevinster 
Implementeringen af de nye hjælpemidler vil endvidere medføre en besparelse, da de hjælpe-
midler, der i dag benyttes, ikke længere skal anvendes. Besparelserne kan endvidere henføres til 
såvel sparede investeringsudgifter samt sparede driftsudgifter i hele perioden. 
 

                                                
11 Antallet af besøg hos borger i eget hjem estimeres som 4 besøg pr. dag. pr. borger. 
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De sparede udgifter til de nuværende hjælpemidler estimeres som den tilbagediskonterede12 
værdi af driftsudgifterne i år 0-4 og kommunernes geninvesteringsudgifter i forbindelse med de 
nuværende hjælpemidler13. 
 
De øvrige gevinster fremgår af Tabel 5.4. 

Tabel 5.4: Øvrige gevinster, mio. kroner 

Område Kommunetype 1 Kommunetype 2 Kommunetype 3 

Plejecenter/plejehjem 0 2,3 0 

Eget hjem 0 2,0 0 

Samlet 0 4,3 0 
Kilde: Hjælpemiddeldepotet samt egne beregninger. 
Note: Geninvesteringsudgifterne er estimeret således, at kommunerne hvert år skulle have udskiftet 10 pct. af de eksiste-
rende hjælpemidler. Antaget 80 pct. mobilløftere og 20 pct. ståløftere. Herunder har alle borgere en toilet-/badestol.     

 
Af Tabel 5.4 fremgår det, at de øvrige gevinster bestående af sparede drifts- og investeringsud-
gifter til eksisterende teknologi samlet set beløber sig til ca. 4,3 mio. kr. for kommunetype 2. 
Heraf spares 2,3 mio. kr. på plejecentre/plejehjem og 2,0 mio. kr. for borgere i eget hjem.  
 
Kommunetype 1 og 3 har allerede indkøbt alle hjælpemidler, hvorfor gevinsten ved sparede 
driftsomkostninger og geninvesteringer til de "gamle" teknologier er forekommet forud for pro-
jektets implementering. 
 

5.3 De økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvenser ved at indføre de nye hjælpemidler og en omlægning af arbejds-
gange i de tre typer af kommuner findes ved hjælp af tidsfrigivelsen samt udgiftsoplysningerne. 
For en samlet oversigt over de anvendte forudsætninger i forbindelse med estimeringen af det 
økonomiske potentiale henvises til bilag 1. 
 
De økonomiske konsekvenser opstilles som en udgiftsbaseret business case, og potentialet vur-
deres over en 5-årig periode. Det skal understreges, at hjælpemidlerne ifølge producenterne har 
en levetid på ca. 10 år, hvorved der i år 5-9 kan forventes et positivt afkast af investeringen, 
som ikke fremgår af denne business case. 
 
I det efterfølgende præsenteres pengestrømmene samt de økonomiske nøgletal for hver af de tre 
kommunetyper. 
 
Kommunetype 1 
Som beskrevet i indledningen til kapitlet har kommunetype 1 indkøbt hjælpemidler til alle borge-
re, men de har ikke omlagt deres arbejdsgange. Kommunen vil med andre ord ikke have udgifter 
i til indkøb af de nye hjælpemidler. Da kommunen endnu ikke har omlagt deres arbejdsgange, 
antages det, at der er behov for, at alle medarbejderne får undervisning i hjælpemidlerne.  
 
De økonomiske konsekvenser, hvis hjælpemidlerne blev indført på såvel plejecentre/plejehjem 
og hos borgere i eget hjem, er præsenteret i Tabel 5.5. For en oversigt over de årlige penge-
strømme opdelt på plejecentre/plejehjem og for borgere i eget hjem henvises til bilag 3. 
 

                                                
12 Den tilbagediskonterede værdi er værdien i dag af driftsudgifterne og geninvesteringsudgifterne over hele perioden år 0-4, hvor der 

tages højde for en årlig inflation på 2 pct.  
13 Der er i estimeringen taget højde for, at nogle kommuner allerede har investeret i hjælpemidlerne, samt at den højdeindstillelige toi-

let-badestol ikke installeres hos alle borgere.  
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Tabel 5.5: Økonomiske konsekvenser plejecentre/plejehjem samt egen bolig, mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 
Årlig vedligeholdelse 0 0 0 0 0 
Medarbejderuddannelse (direkte) 0,2 0 0 0 0 
Medarbejderuddannelse (indirekte) 1,2 0 0 0 0 
Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 
Udgifter i alt 1,5 0 0 0 0 
       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 
Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 4,4 8,7 8,7 8,7 8,7 
Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 
Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 0 0 0 0 0 
Gevinster i alt 4,6 9,2 9,2 9,2 9,2 
      

Samlet pengestrømme 3,1 9,2 9,2 9,2 9,2 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 
Note: At gevinster for år 0 ikke summer 100 pct. skyldes afrundinger.  

 
Tabel 5.5 viser, at investeringen i nye hjælpemidler i år 0 giver et positivt afkast på ca. 3 mio. 
kr., mens der i årene 1-4 vil være et årligt positivt afkast på ca. 9 mio. kr. 
 
For kommunetype 1 vil der i år 0 være totale udgifter for i alt ca. 1,5 mio. kr. udelukkende be-
stående af udgifter til uddannelse af personalet. I år 1 til 4 vil der ikke være nogen udgifter for-
bundet med projektet, da det antages, at der allerede er taget højde for fremtidige udgifter til 
vedligeholdelse og nedtagning og genopsætning af hjælpemidlerne inden projektets opstart. Der 
vil således heller ikke være nogen sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler. 
 
For kommunetype 1 vil der i år 0 være gevinster for i alt ca. 4,6 mio. kr. Den økonomiske gevinst 
i forbindelse med implementeringen af de nye teknologier stammer fra løn- og overheadbespa-
relser i forbindelse med ændringen i arbejdsgangene og vejtid. 
 
Gevinsten i forbindelse med ændringen i arbejdsgangene ved implementering af de nye hjælpe-
midler er i år 0 ca. 4,4 mio. kr. og i år 1-4 ca. 8,7 mio. kr. Endvidere vil de nye hjælpemidler 
medføre en gevinst på ca. 0,2 mio. i år 0 og ca. 0,5 mio. kr. i år 1-4 som følge af ændringen i 
vejtiden, jf. Tabel 5.5.  
 
De sparede løn- og overheadudgifter er mindre i år 0 end i årene 1-4, hvilket som tidligere nævnt 
skyldes, at det antages, at kommunerne i år 0 har en implementeringsperiode på et halvt år, 
hvor der ikke opnås nogen tidsfrigivelse. 
 
For at vurdere, om den nye tilgang til implementering af hjælpemidler er rentabel på landsplan, 
opstilles der nogle økonomiske nøgletal, jf. Tabel 5.6. De opstillede nøgletal er nettonutidsværdi-
en ved indførelsen af hjælpemidlerne og omlægningen af arbejdsgangene og tilbagebetalingsti-
den. Nettonutidsværdien repræsenterer den samlede værdi i dag af de gevinster og udgifter, der 
vil være over en 5-årig periode. En positiv nettonutidsværdi svarer til, at projektet giver et over-
skud, mens en negativ nettonutidsværdi svarer til, at projektet giver underskud. 
 

Tabel 5.6: Økonomiske nøgletal 

 Plejecentre/plejehjem Eget hjem Samlet 

NPV 17 mio. kr. 19 mio. kr. 36 mio. kr. 

Tilbagebetalingstid - - - 

Note: Nettonutidsværdien er estimeret ved hjælp af en årlig diskonteringsrente på 5 pct.  

 



 
  
 
 
 

 
 
 

 

21

Projektets nutidsværdi er over den 5-årige periode estimeret til ca. 36 mio. kr. for kommunetype 
1, jf. Tabel 5.6. Implementeringen af loftløftere og toilet-/badestole på plejecentre/plejehjem og 
hos borgere i eget hjem medfører således en samlet positiv økonomisk gevinst på ca. 36 mio. kr. 
over en 5-årig periode.  
 
Af Tabel 4.7 fremgår det desuden, at implementeringen af de nye hjælpemidler medfører en po-
sitiv økonomisk gevinst på ca. 17 mio. kr. på plejecentre/plejehjem og ca. 19 mio. kr. for borgere 
i eget hjem over en 5-årig periode. 
 
Tabellen viser endvidere, at det ikke er muligt at estimere tilbagebetalingstiden, da der allerede i 
år 0 vil være en positiv pengestrøm. Dette skyldes, at kommunetype 1 allerede har investeret i 
hjælpemidlerne forud for projektets opstart og således udelukkende har udgifter til uddannelse af 
medarbejderne i år 0. 
 
Kommunetype 2 
Kommunetype 2 er kendetegnet ved, at de ikke har indkøbt nogle af hjælpemidlerne, og er to 
medarbejdere til alle forflytningssituationer. Kommunen vil således have høje investeringsudgif-
ter til hjælpemidlerne og kan ligeledes forventes at få en stor gevinst i forbindelse med omlæg-
ningen af deres arbejdsgange.  
 
De økonomiske konsekvenser, hvis hjælpemidlerne blev indført på såvel plejecentre/plejehjem 
og hos borgere i eget hjem er præsenteret i Tabel 5.7. For en oversigt over de årlige penge-
strømme opdelt på plejecentre/plejehjem og for borgere i eget hjem henvises til bilag 3. 
 

Tabel 5.7: Økonomiske konsekvenser plejecentre/plejehjem samt egen bolig, mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 13,5 0 0 0 0 

Årlig vedligeholdelse 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Medarbejderuddannelse (direkte) 0,2 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (indirekte) 1,2 0 0 0 0 

Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 0,7 0 0,7 

Udgifter i alt 15,4 0,4 1,1 0,4 1,1 

       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 

Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 4,4 8,7 8,7 8,7 8,7 

Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 4,3 0 0 0 0 

Gevinster i alt 8,9 9,2 9,2 9,2 9,2 

      

Samlet pengestrømme -6,4 8,7 8,0 8,7 8,0 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 

 
Tabel 5.7 viser, at investeringen i nye hjælpemidler i år 0 giver et negativt afkast på ca. 6,4 mio. 
kr., mens der i årene 1-4 vil være et årligt positivt afkast på ca. 8,0-8,7 mio. kr. 
 

For kommunetype 2 vil der i år 0 være udgifter for i alt ca. 15,4 mio. kr. bestående af udgifter til 
indkøb og opsætning af teknologierne på ca. 13,5 mio. kr. samt vedligeholdelsesudgifter på om-
kring 0,4 mio. kr., jf. Tabel 5.7. Endelig vil der i år 0 være udgifter til uddannelse af personalet 
på ca. 1,4 mio. kr. (0,2+1,2). I år 1 til 4 vil udgifterne falde til ca. 0,4-1,1 mio. kr. og bestå af 
vedligeholdelse samt nedtagning og genopsætning af hjælpemidler hver andet år. 
 
For kommunetype 2 vil der i år 0 være gevinster for i alt ca. 8,9 mio. kr. Den økonomiske gevinst 
i forbindelse med implementeringen af de nye teknologier stammer fra tre forskellige poster: 
Løn- og overheadbesparelser i forbindelse med ændringen i arbejdsgangene og vejtid samt spa-
rede udgifter i forbindelse med de eksisterende teknologier. Der er således ikke realiseret en 
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tidsbesparelse ved forflytningerne med den nye teknologi. Det tager lige så lang tid for en med-
arbejder med den nye teknologi, som det tog for to medarbejdere med den gamle teknologi. 
 

Gevinsten i forbindelse med ændringen i arbejdsgangene ved implementering af de nye hjælpe-
midler er i år 0 ca. 4,4 mio. kr. og i år 1-4 ca. 8,7 mio. kr. Endvidere vil de nye hjælpemidler 
medføre en gevinst på ca. 0,2 mio. kr. i år 0 og ca. 0,5 mio. kr. i år 1-4 som følge af ændringen i 
vejtiden, jf. Tabel 5.7.  
 
De sparede løn- og overheadudgifter er mindre i år 0 end i årene 1-4, hvilket som tidligere nævnt 
skyldes, at det antages, at kommunerne i år 0 har en implementeringsperiode på et halvt år, 
hvor der ikke opnås nogen tidsfrigivelse. Ud over de økonomiske besparelser som konsekvens af 
tidsfrigivelsen vil der endvidere være en gevinst i forbindelse med de sparede udgifter til de eksi-
sterende teknologier. Denne besparelse er estimeret til ca. 4,3 mio. kr. i år 0. 
 
For at vurdere, om den nye tilgang til visitation og implementering af hjælpemidler er rentabel på 
landsplan, opstilles der nogle økonomiske nøgletal, jf. Tabel 5.8. De opstillede nøgletal er netto-
nutidsværdien ved indførelsen af hjælpemidlerne og omlægningen af arbejdsgangene og tilbage-
betalingstiden. Nettonutidsværdien repræsenterer den samlede værdi i dag af de gevinster og 
udgifter, der vil være over en 5-årig periode. En positiv nettonutidsværdi svarer til, at projektet 
giver et overskud, mens en negativ nettonutidsværdi svarer til, at projektet giver underskud. 

Tabel 5.8: Økonomiske nøgletal 

 Plejecentre/plejehjem Eget hjem Samlet 

NPV 10 mio. kr. 13 mio. kr. 23 mio. kr. 

Tilbagebetalingstid Under 2 år Under 2 år Under 2 år 

Note: Nettonutidsværdien er estimeret ved hjælp af en årlig diskonteringsrente på 5 pct.  

 
Projektets nutidsværdi er over den 5-årige periode estimeret til ca. 23 mio. kr. for kommunetype 
2, jf. Tabel 5.8. Implementeringen af loftløftere og toilet-/badestole på kommunens plejecent-
re/plejehjem og i borgernes eget hjem medfører således en samlet positiv økonomisk gevinst på 
ca. 23 mio. kr. over en 5-årig periode.  
 
Af Tabel 5.8 fremgår det desuden, at implementeringen af de nye hjælpemidler medfører en po-
sitiv økonomisk gevinst på ca. 10 mio. kr. på plejecentre/plejehjem og ca. 13 mio. kr. for borgere 
i eget hjem over en 5-årig periode. 
 
Tabellen viser endvidere, at investeringens tilbagebetalingstid samlet set vil være under 2 år, 
hvorfor der vil være et positivt afkast af investeringen efter denne periode. For såvel plejecent-
re/plejehjem som for borgere i eget hjem er tilbagebetalingstiden ligeledes under 2 år. 
 
Kommunetype 3 
Kommunetype 3 har indkøbt hjælpemidlerne til alle deres borgere og har allerede omlagt deres 
arbejdsgange, således at 50 pct. af forflytningerne med lift i dag foretages af én medarbejder. 
Business casen for kommunetype 3 viser således potentialet ved at øge andelen af forflytninger 
med lift, der foretages af én medarbejder fra 50 pct. til 75 pct. Som for de to andre kommunety-
per antages det, at der er behov for, at medarbejderne får undervisning i brugen af hjælpemid-
lerne, for at det er muligt at nå målsætningen på 75 pct. 
 
De økonomiske konsekvenser, hvis hjælpemidlerne blev indført på såvel plejecentre/plejehjem 
som hos borgere i eget hjem, er præsenteret i Tabel 5.9. For en oversigt over de årlige penge-
strømme opdelt på plejecentre/plejehjem og for borgere i eget hjem henvises til bilag 3. 
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Tabel 5.9: Økonomiske konsekvenser plejecentre/plejehjem samt egen bolig, mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Årlig vedligeholdelse 0 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (direkte) 0,2 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (indirekte) 1,2 0 0 0 0 

Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Udgifter i alt 1,4 0 0 0 0 

       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 

Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 1,5 2,9 2,9 2,9 2,9 

Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Gevinster i alt 1,5 3,1 3,1 3,1 3,1 

      

Samlet pengestrømme 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 

 
Tabel 5.9 viser, at der i år 0 vil være et positivt afkast på ca. 0,1 mio. kr., mens der i årene 1-4 
vil være et årligt positivt afkast på ca. 3,1 mio. kr. 
 
For kommunetype 3 vil der i år 0 være udgifter for i alt ca. 1,4 mio. kr. udelukkende bestående 
af udgifter til uddannelse af medarbejderne. I år 1 til 4 vil der ikke være nogen udgifter forbun-
det med projektet, da det antages, at der allerede er taget højde for fremtidige udgifter til vedli-
geholdelse og nedtagning og genopsætning af hjælpemidlerne inden projektets opstart. Der vil 
således ikke heller ikke være nogen sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler. 
 
For kommunetype 3 vil der i år 0 være gevinster for i alt ca. 1,5 mio. kr. Den økonomiske gevinst 
i forbindelse med implementeringen af de nye teknologier stammer fra løn- og overheadbespa-
relser i forbindelse med ændringen i arbejdsgangene og vejtid. 
 
Gevinsten i forbindelse med ændringen i arbejdsgangene ved implementering af de nye hjælpe-
midler er i år 0 ca. 1,5 mio. kr. og i år 1-4 ca. 2,9 mio. kr. Endvidere vil de nye hjælpemidler 
medføre en gevinst på ca. 0,1 mio. i år 0 og ca. 0,2 mio. kr. i år 1-4 som følge af ændringen i 
vejtiden, jf. Tabel 5.9.  
 
De sparede løn- og overheadudgifter er mindre i år 0 end i årene 1-4, hvilket som tidligere nævnt 
skyldes, at det antages, at kommunerne i år 0 har en implementeringsperiode på et halvt år, 
hvor der ikke opnås nogen tidsfrigivelse. 
 
For at vurdere om den nye tilgang til visitation og implementering af hjælpemidler er rentabel på 
landsplan, opstilles der nogle økonomiske nøgletal, jf. Tabel 5.10. De opstillede nøgletal er netto-
nutidsværdien ved indførelsen af hjælpemidlerne og omlægningen af arbejdsgangene og tilbage-
betalingstiden. Nettonutidsværdien repræsenterer den samlede værdi i dag af de gevinster og 
udgifter, der vil være over en 5-årig periode. En positiv nettonutidsværdi svarer til, at projektet 
giver et overskud, mens en negativ nettonutidsværdi svarer til, at projektet giver underskud. 
 

Tabel 5.10: Økonomiske nøgletal 

 Plejecentre/plejehjem Eget hjem Samlet 

NPV 5 mio. kr. 6 mio. kr. 11 mio. kr. 

Tilbagebetalingstid - - - 

Note: Nettonutidsværdien er estimeret ved hjælp af en årlig diskonteringsrente på 5 pct.  
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Projektets nutidsværdi er over den 5-årige periode estimeret til ca. 11 mio. kr. for kommunetype 
3, jf. Tabel 5.10. Implementeringen af loftløftere og toilet-/badestole på kommunens plejecent-
re/plejehjem og hos borgere i eget hjem medfører således en samlet positiv økonomisk gevinst 
på ca. 11 mio. kr. over en 5-årig periode.  
 
Af Tabel 5.10 fremgår det desuden, at implementeringen af de nye hjælpemidler medfører en po-
sitiv økonomisk gevinst på ca. 5 mio. kr. på plejecentre/plejehjem og ca. 6 mio. kr. for borgere i 
eget hjem over en 5-årig periode. 
 
Tabellen viser endvidere, at det ikke er muligt at estimere investeringens tilbagebetalingstid, da 
der allerede i år 0 vil være en positiv pengestrøm. Dette skyldes, at kommunetype 3 allerede har 
investeret i hjælpemidlerne forud for projektets opstart og således udelukkende har udgifter til 
uddannelse af medarbejderne i år 0. 
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BILAG 1 
METODE OG FORUDSÆTNINGER 
 
Medarbejdernes tidsforbrug 
I den opdaterede version af business casen benyttes ændringen i medarbejdernes tidsforbrug fra 
den oprindelige business case "Business case for ABT-projekt om forflytning”, Servicestyrelsen, 
Maj 2011. Det skal dog bemærkes, at det er valgt at se på borgerene samlet set i stedet for at 
dele borgere op i tre borgergrupper. 
 
Jf. "Business case for ABT-projekt om forflytning”, Servicestyrelsen, Maj 2011 er ændringen i 
medarbejdernes tidsforbrug udregnet på baggrund af to gennemførte undersøgelser af plejeper-
sonalets tidsforbrug i forbindelse med forflytning af borgere. Den første undersøgelse blev gen-
nemført, umiddelbart inden hjælpemidlerne blev indført, mens den anden undersøgelse blev 
gennemført efter indførelsen af hjælpemidlerne.  
 
Konkret er medarbejdernes tidsforbrug blevet målt over en uge, ved at medarbejderne har note-
ret deres tidsforbrug til forflytninger på et tidsregiistreringsskema, der har været placeret hos 
den enkelte borger. Medarbejderne har opgjort deres tidsforbrug ved hjælp af et stopur, der lige-
ledes har været placeret ude hos den enkelte borger. 
 
Efter de to gennemførte målinger er der gennemført følgende aktiviteter for at sikre retvisende 
måleresultater: 
 

• Rambøll og den kommunale projektleder har afholdt informationsmøder for de berørte 
medarbejdere om evalueringen med gennemgang af tidsregistreringsskemaerne i alle 
kommuner og afklaring af spørgsmål blandt medarbejderne. 

• Der har været indkøbt stopure for at understøtte en nøjagtig tidsmåling. 
• Der har været gennemført opfølgende validerende interview med medarbejderne med ud-

gangspunkt i de konkrete tidsmålinger. 
 
Kommune-survey 
Som en del af projektet er der gennemført en survey blandt alle landets kommuner men henblik 
på at opdatere nogle af baggrundsoplysningerne til business casen.  Spørgeskemaet er blevet 
udsendt via mail til kontaktpersonen for velfærdshjælpemidler i de enkelte kommuner14. Spørge-
skemaet omfatter spørgsmål vedrørende: 
 

• Andelen af ældre, der modtager forflytning, fordelt på fritvalgs-området og pleje-
hjem/plejecentre 

• Andelen af forflytninger, der foretages af én medarbejder, fordelt på fritvalgs-området og 
plejehjem/plejecentre 

• Andelen af forflytningsmodtagere, der allerede har en loftslift og en højdeindstillelig toi-
letbadestol, fordelt på fritvalgs-området og plejehjem/plejecentre 

• Andelene af forflytninger af borgere i eget hjem, der foretages som enkeltstående besøg 
• Normeret vejtid. 

 

                                                
14 Indsamlet af servicestyrelsen 
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Den elektroniske udsendelse af spørgeskemaet blev fulgt op af telefonisk henvendelse til de 
kommuner, der ikke havde besvaret spørgeskemaet efter fristens udløb. I alt har 53 kommuner 
besvaret spørgeskemaet, som dækker 61 pct. af borgerne i eget hjem og på plejecent-
re/plejehjem, jf. Tabel 5.11. 
 

Tabel 5.11: Survey-status 

Antal udsendte spørgeskemaer Antal udfyldte ske-
maer 

Besvarelser som andel af ældre i eget 
hjem og på plejecentre/plejehjem 

98 53 61 % 

 
Resultaterne af surveyen fremgår af nedenstående tabel. 

Tabel 5.12: Survey-resultater  

Spørgsmål Eget hjem Plejecentre/plejehjem 

Andel borgere, der modtager hjælp til forflytning med 
lift 

11,2 % 43,4 % 

Andel forflytninger med lift, der foretages i dag af én 
medarbejder 

18,8 % 25,5 % 

Andel borgerne, der modtager hjælp til forflytning, og 
som i dag både en loftslift og en højdeindstillelig toilet-
badestol 

7,8 % 24,3 % 

Andel forflytningerne af borgerne bosiddende i eget 
hjem, som foretages som enkeltstående besøg 

7,9 % 
- 

Kommunens normerede vejtid i min. pr. besøg hos bor-
gere, der er bosiddende i eget hjem 

6,6 
- 

Note: Svarene er vægtet gennemsnit i forhold til antal borgere i eget hjem og på plejecentre 

 
I forbindelse med resultatanalysen blev det klart, at et af spørgsmålene har været uklart formu-
leret. Det drejer sig om spørgsmålet angående andelen af forflytninger med lift, der i dag foreta-
ges med én medarbejder. Dette spørgsmål har kunnet blive opfattet som andelen ud af samtlige 
forflytninger og ikke blot andelen ud af forflytninger foretaget med lift.  
 
Alle kommuner, der har svaret over 20 pct. på dette spørgsmål, er derfor blevet kontaktet med 
henblik på at validere deres svar. Dette harmedført, at 41 kommuner er blevet kontaktet, som 
alle enten har bekræftet deres besvarelse eller har revideret besvarelsen.  
 
Hjælpemidler 
Prisen for hjælpemidlerne samt udgifter til vedligeholdelse og opsætning er indhentet hos de re-
spektive producenter. I Tabel 5.13 nedenfor fremgår, hvilke hjælpemidler der indgår i analysen. 
Hvis et hjælpemiddel fra den første business case ikke længere er i produktion, har producenten 
anvist, hvilket hjælpemiddel der erstatter det gamle. 
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Tabel 5.13: Anvendte hjælpemidler 

Oprindelige business case Opdateret business case 

Hjælpemiddel HMI-nr. Hjælpemiddel HMI-nr. 

Mobil personløfter (Guldmann mobil person-
løfter GL3 inkl. sejl) 

16881 Mobil personløfter (Guldmann mobil 
personløfter GL5 inkl. sejl) 

63379 

Ståløfter (Etac Nova 500 inkl. sejl) 32542 Ståløfter (Etac Nova 500 inkl. sejl) 32542 

Toilet-badestol (Handicare vip-bar kombistol 
inkl. fodstøtter, nakkestøtte og spand) 

21616 Toilet-badestol (Handicare vip-bar 
kombistol inkl. fodstøtter, nakke-
støtte og spand) 

21626 

Højdeindstillelig toilet-badestol 
(Borringia Rise IIIS, Elektrisk eleverbar bade-
/toiletstol og elektrisk sædetilt, inkl. bækken 
mv.) 

53393 Højdeindstillelig toilet-badestol 
(Borringia Rise IIIS, Elektrisk ele-
verbar bade-/toiletstol og elektrisk 
sædetilt, inkl. bækken mv.) 

53393 

Loftlift (Guldmann GH2 lofthejs inkl. sejl.) 32745 Loftlift (Guldmann GH3 lofthejs 
inkl. sejl.) 

52440 

 
For så vidt angår udgifter til nedtagning og genopsætning, er der indhentet opdaterede priser fra 
Zealand Care. 
 
Business casen 
Projektets økonomiske konsekvenser vurderes via en udgiftsbaseret business case med udgangs-
punkt i Den Digitale Taskforces business case-model. Der udarbejdes en opgørelse over de for-
ventede økonomiske udgifter og gevinster fordelt på investeringsåret og de efterfølgende år. Det 
skal understreges, at den udgiftsbaserede business case ikke tager højde for evt. renteudgifter i 
forbindelse med kommunernes investering eller for afskrivningerne af investeringen. Dette valg 
er truffet, da investeringen i nye eksisterende hjælpemidler er under den fastsatte grænse for, 
hvornår kommunerne skal behandle hjælpemidlerne som et aktiv15.  
 
Resultaterne i denne undersøgelse bygger endvidere på en række forudsætninger. Forudsætnin-
gerne kan groft sagt deles op i to typer: Metodemæssige forudsætninger og input-
forudsætninger. De metodemæssige forudsætninger omhandler en række metodemæssige valg, 
der er foretaget i undersøgelsen, mens input-forudsætningerne er en række antagelser vedrø-
rende diverse input til beregningerne. 
 
De metodemæssige forudsætninger er listet nedenfor:  
 

• Ændringen i medarbejdernes tidsforbrug pr. borger ses på tværs af alle borgere og benyt-
tes fra "Business case for ABT-projekt om forflytning”, Servicestyrelsen, Maj 2011. 

• Antallet af borgere bruges som opregningsgrundlag. 
• Alle udgifter er opgivet i kr. ekskl. moms. 
• Baggrundsoplysningerne fra kommunesurveyen benyttes som vægtede gennemsnit i for-

hold til antal modtagere af personlig og praktisk hjælp. 
• Antallet af borgere antages at være konstant over den 5-årige periode. 
• Det antages, at det ved at indføre hjælpemidlerne og omlægge arbejdsgangene er muligt 

at gennemføre 75 pct. af forflytningerne med én medarbejder. 
 
Nedenstående tabel viser de input, der ligger til grund for estimeringen af det tidsbesparende po-
tentiale og de økonomiske konsekvenser. 

                                                
15 Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., kapitel 8.1.2, skal aktiver med en værdi under 

bagatelgrænsen på 50.000 kr. ikke indregnes som et aktiv. 
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Tabel 5.14: Inputforudsætninger 

Dimension Værdi 

Populationer  

Antal borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp (eget hjem)1 165.861 

Antal borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp (plejebolig og plejecenter)2 43.197 

Andel ældre, der modtager forflytning (eget hjem)14 11 % 

Andel ældre, der modtager forflytning (plejebolig og plejecenter)14 43 % 

Andel medarbejdere, der modtager undervisning3  100 % 

Antal frontline-medarbejdere4  60.716 

Løn og overhead (frontline-medarbejdere) 5 430.419 kr. 

  

Ændring i medarbejdernes tidsforbrug6  

Besparelse pr. forflytning (min) 0 

Besparelse 2->1 medarbejder pr. forflytning (min) 4,9 

Antal forflytninger pr. borger pr. dag 4 

  

Andel forflytninger med én medarbejder (plejebolig og plejecenter)14 26 % 

Andel forflytninger med én medarbejder (eget hjem)14 19 % 

Målsætning for andel forflytninger med én medarbejder 75 % 

  

Andel forflytninger, der foretages som enkeltstående besøg (eget hjem)14 7,9 % 

  

Udgifter  

Sparede driftsudgifter ved gamle hjælpemidler pr. borger pr. år (eget hjem)7 580 kr. 
Sparede driftsudgifter ved gamle hjælpemidler pr. borger pr. år (plejecen-
ter/plejehjem)7 420 kr. 

Investering i gl. hjælpemidler, loftsløftere pr. stk.7  13.518 kr. 
Investering i gl. hjælpemidler, toilet-/badestol pr. stk.7  9.695 kr. 
Investering i nye hjælpemidler (bade-/toiletstol) pr. stk.7 21.355 kr. 

Investering i nye hjælpemidler (loftsløfter) pr. stk.7 20.800 kr. 

Årlige vedligeholdelsesudgifter (loftsløfter) pr. sæt. (eget hjem)7 650 kr. 

Årlige vedligeholdelsesudgifter (toilet-/badestol) pr. sæt. (eget hjem)7 1.250 kr. 

Årlige vedligeholdelsesudgifter (loftsløfter) pr. sæt. (plejecenter/plejehjem)7 450 kr. 

Årlige vedligeholdelsesudgifter (toilet-/badestol) pr. sæt. (plejecenter/plejehjem)7 750 kr. 

Nedtagnings- og genopsætningsudgifter pr. loftsløfter (plejecenter/plejehjem)8 650 kr. 

Nedtagnings- og genopsætningsudgifter pr. loftsløfter (eget hjem)8  3.000 kr. 

Kursusforløb pr. medarbejder9 350 kr. 

Kursusforløb pr. medarbejder (timer)9 15 

Vikartimeløn9 219 kr. 

VEU-godtgørelse pr. medarbejder10 1.226 kr. 

  

Øvrige antagelser  

Årsnorm (antal timer)11 1.669 

Antal dage om året 365 

Antal måneder om året 12 

Antal år, som beboerne lever efter opsætning af hjælpemidler12 2 

Overhead11 20 % 

Andel af fravær, der erstattes af vikarer12 100 % 

Andel af gl. hjælpemidler til udskiftning pr. år12 10 % 

Andel loftsløfter i udgangspunkt (plejecenter/plejehjem)14 26 % 

Andel loftsløfter i udgangspunkt (eget hjem)14 19 % 

Andel toilet-/badestol i udgangspunkt (plejecenter/plejehjem)14 24 % 

Andel toilet-/badestol i udgangspunkt (eget hjem)14 8 % 
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Reduktion i tidsbesparelse år 012 50 % 

PL-faktor (pris- og lønregulering)13 5,0 % 

Normeret vejtid (min.)14 6,6 
Note:  
"1" DST- AED06: Modtagere af varig hjemmehjælp (frit valg) efter køn, alder, timer pr. uge, ydelsestype, område og tid. 
"2" AED05: Modtagere af varig hjemmehjælp (plejehjem og plejebolig) efter område, ydelsestype, timer pr. uge, alder og tid. 
"3" Business case for ABT-projekt om forflytning, Servicestyrelsen, Maj 2011. 
"4" FLD-data – Dækker over "Hjemmehjælpere", Plejere og sosu-assistenter, trin 23-27, Social- og sundhedsassistenter, So-
cial- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedspersonale, ikke-udd. 
"5" FLD-data vægtede gennemsnit af "Hjemmehjælpere", Plejere og sosu-assistenter, trin 23-27, Social- og sundhedsassi-
stenter, Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedspersonale, ikke-udd. 
"6" Business case for ABT-projekt om forflytning, Servicestyrelsen, Maj 2011. 
"7" Leverandører, opgivet ekskl. moms. 
"8" Business case for ABT-projekt om forflytning, Servicestyrelsen, Maj 2011 og Zealand Care, opgivet ekskl. moms. 
"9" Business case for ABT-projekt om forflytning, Servicestyrelsen, Maj 2011. 
"10" www.VEUG.dk – 3.064 kr. pr. uge svarende til 80 pct. af dagpengesatsen. 
"11" Standardsats, jf. publikationen "Vejledning i udarbejdelse af lokal lønstatistik". 
"12" Business case for ABT-projekt om forflytning, Servicestyrelsen, Maj 2011. 
"13" Standardsats, jf. Finansministeriets business case-model. 
"14" Survey. 
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BILAG 2 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER FORDELT PÅ PLEJEHJEM/PLEJECENTRE 
OG EGET HJEM 
 

Tabel 5.15: Økonomiske konsekvenser (plejecentre/plejehjem), mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 574 0 0 0 0 

Årlig vedligeholdelse 16 16 16 16 16 

Medarbejderuddannelse (direkte) 11 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (indirekte) 62 0 0 0 0 

Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 9 0 9 

Udgifter i alt 662 16 25 16 25 

       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 

Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 142 283 283 283 283 

Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 0 0 0 0 0 

Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 172 0 0 0 0 

Gevinster i alt 314 283 283 283 283 

      

Samlet pengestrømme -349 267 258 267 258 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 

 
 

Tabel 5.16: Økonomiske konsekvenser (eget hjem), mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 446 0 0 0 0 

Årlig vedligeholdelse 18 18 18 18 18 

Medarbejderuddannelse (direkte) 11 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (indirekte) 61 0 0 0 0 

Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 45 0 45 

Udgifter i alt 535 18 63 18 63 

       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 

Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 159 318 318 318 318 

Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 17 34 34 34 34 

Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 163 0 0 0 0 

Gevinster i alt 339 352 352 352 352 

      

Samlet pengestrømme -196 335 289 335 289 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 
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BILAG 3 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER FORDELT PÅ PLEJECENTRE/PLEJEHJEM 
OG EGET HJEM PÅ KOMMUNETYPER 
 
Kommunetype 1 

Tabel 5.17: Økonomiske konsekvenser (plejecentre/plejehjem), mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Årlig vedligeholdelse 0 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (direkte) 0,1 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (indirekte) 0,6 0 0 0 0 

Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Udgifter i alt 0,7 0 0 0 0 

       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 

Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 2,2 4,4 4,4 4,4 4,4 

Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 0 0 0 0 0 

Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Gevinster i alt 2,2 4,4 4,4 4,4 4,4 

      

Samlet pengestrømme 1,5 4,4 4,4 4,4 4,4 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 

 
 

Tabel 5.18: Økonomiske konsekvenser (eget hjem), mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Årlig vedligeholdelse 0 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (direkte) 0,1 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (indirekte) 0,6 0 0 0 0 

Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Udgifter i alt 0,7 0 0 0 0 

       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 

Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 2,2 4,3 4,3 4,3 4,3 

Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Gevinster i alt 2,2 4,8 4,8 4,8 4,8 

      

Samlet pengestrømme 1,7 4,8 4,8 4,8 4,8 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 
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Kommunetype 2 

Tabel 5.19: Økonomiske konsekvenser (plejecentre/plejehjem), mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 7,9 0 0 0 0 

Årlig vedligeholdelse 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Medarbejderuddannelse (direkte) 0,1 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (indirekte) 0,6 0 0 0 0 

Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 0,1 0 0,1 

Udgifter i alt 8,8 0,2 0,3 0,2 0,3 

       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 

Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 2,2 4,4 4,4 4,4 4,4 

Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 0 0 0 0 0 

Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 2,3 0 0 0 0 

Gevinster i alt 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 

      

Samlet pengestrømme -4,3 4,2 4,0 4,2 4,0 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 

 
 

Tabel 5.20: Økonomiske konsekvenser (eget hjem), mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 5,6 0 0 0 0 

Årlig vedligeholdelse 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 

Medarbejderuddannelse (direkte) 0,1 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (indirekte) 0,6 0 0 0 0 

Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 0,6 0 0,6 

Udgifter i alt 6,6 0,2 0,8 0,2 0,8 

       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 

Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 2,2 4,3 4,3 4,3 4,3 

Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 2,0 0 0 0 0 

Gevinster i alt 4,4 4,8 4,8 4,8 4,8 

      

Samlet pengestrømme -2,2 4,6 4,0 4,6 4,0 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 
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Kommunetype 3 

Tabel 5.21: Økonomiske konsekvenser (plejecentre/plejehjem), mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 
Årlig vedligeholdelse 0 0 0 0 0 
Medarbejderuddannelse (direkte) 0,1 0 0 0 0 
Medarbejderuddannelse (indirekte) 0,6 0 0 0 0 
Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 
Udgifter i alt 0,7 0 0 0 0 
       
Gevinster      
Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 
Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 
Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 0 0 0 0 0 
Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 0 0 0 0 0 
Gevinster i alt 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5 
      

Samlet pengestrømme 0,0 1,5 1,5 1,5 1,5 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 

 
 

Tabel 5.22: Økonomiske konsekvenser (eget hjem), mio. kr. 

 År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 

Udgifter      

Indkøb og opsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Årlig vedligeholdelse 0 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (direkte) 0,1 0 0 0 0 

Medarbejderuddannelse (indirekte) 0,6 0 0 0 0 

Nedtagning og genopsætning af hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Udgifter i alt 0,7 0 0 0 0 

       

Gevinster      

Løn- og overheadbesparelser (tidsbesparelse) 0 0 0 0 0 

Løn- og overheadbesparelser (2->1 medarbejder) 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 

Løn- og overheadbesparelser (vejtid) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sparede udgifter til eksisterende hjælpemidler 0 0 0 0 0 

Gevinster i alt 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 

      

Samlet pengestrømme 0,1 1,6 1,6 1,6 1,6 
Kilde: DST, FLD, kommune-survey, leverandører, desk research samt egne beregninger. 

 
 


