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1 Indledning 
Spitze & Co har i 2016 udarbejdet en evalueringsrapport for fem kommuner (Aalborg, Slagelse, Gentofte, Silkeborg og Greve) om 

deres anvendelse af digitalt understøttet tidlig opsporing. Som led i evalueringen og med udgangspunkt i data fra de fem 

kommuner, blev der udarbejdet en business case for landsdækkende udbredelse af digitalt understøttet tidlig opsporing. For at 

sikre at en eventuel beslutning om videre udbredelse tages på et solidt fagligt grundlag, er der behov for at kvalificere de 

økonomiske effekter forbundet med digitalt understøttet tidlig opsporing. På den baggrund har styregruppen for initiativ 3.3 

Udbredelse af digitale velfærdsløsninger i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi besluttet, at der skal udarbejdes en 

kvalificeret business case.  

Genberegningen af den nationale business case har koncentreret sig om følgende elementer: 

• At kvalificere hvor udbredt redskaberne til tidlig opsporing er i kommunerne, samt hvor udbredt den digitale 

understøttelse af redskaberne er. Det er afdækket gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner. 

• At kvalificere data om forebyggelige indlæggelser. Der er indsamlet yderligere data hos de fem projektkommuner, de 

oprindelige referencekommuner og blandt nye referencekommuner. 

Udover genberegningen af business casen er der udarbejdet en række implementeringsanbefalinger. Denne rapport skal således 

ses i forlængelse af den oprindelige evalueringsrapport. 

Rapporten er bygget op i følgende afsnit: 

• Baggrund om redskaberne og digitale løsninger 

• Metoder og indsamlet data i forbindelse med genberegningen af business casen 

• Effekten på omfanget af forebyggelige indlæggelser  

• Udbredelse af redskaber og digitale løsninger i kommunerne 

• Business case 

• Implementeringsanbefalinger 

2 Baggrund om Tidlig opsporing 
Med den nationale handleplan for den ældre medicinske patient (2011 og 2016) og Sundhedsstyrelsens rapport med anbefalinger 
til værktøjer til tidlig opsporing (2013) er der sat nationalt fokus på indsatser målrettet de ældre medicinske patienter1. Et centralt 
element i planerne er tidlig opsporing af sygdomstegn og begyndende sygdom, funktionstab og underernæring blandt de ældre 
borgere, herunder modtagere af hjemmepleje og beboere på plejecentre (plejeboliger). Formålet er blandt andet at nedbringe 
antallet af forebyggelige indlæggelser, jf. listen i tabel 1. Omfanget af forebyggelige indlæggelser fremgår af nedenstående tabel 1. 
 
Tabel 1 Antal forebyggelige indlæggelser 2013-2016 fordelt på regioner og liste over forebyggelige indlæggelser2 

 
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen 2017; 
http://www.esundhed.dk/sundhedsaktivitet/sundhedsaftaler 

Diagnoser og ICD10 klassifikation 

Ernæringsbetinget blodmangel DD50-53.  

Knoglebrud DS02, DS12, DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92.  

Tarminfektion DA09.  

Blærebetændelse DN30 – undtagen DN303 og DN304.  

Nedre luftvejssygdom DJ12-15, DJ18, DJ20-22, DJ40-47.  

Forstoppelse DK590.  

Væskemangel DE869.  

Tryksår DL89.  

Sociale og plejemæssige forhold DZ59, DZ74-DZ75.  

Sukkersyge DE10-DE14.  
Note: I den oprindelige evaluering indgik ”Sukkersyge DE10-DE14” blandt de forebyggelige 
diagnoser. Denne indgår derfor også i kvalificeringen af businesscasen. Den pågældende 
diagnose er sidenhen udgået som forebyggelig indlæggelse.  

 
 

 

 

                                                           
1 Sundhedsstyrelsen offentliggør forventeligt i december 2017 nye anbefalinger, som supplerer de tidligere anbefalinger om tidlig opsporing.  
2 Listen er baseret på sundhedsstyrelsens vejledning til arbejde med hverdagsobservation og vejledning til forebyggelige indlæggelser (diverse 
statslige myndigheder og KL) 

GEOGRAFI ENHED 2014 2015 2016

Hele landet Antal 62.535 65.415 64.710

Region Hovedstaden Antal 20.640 22.325 21.695

Region Midtjylland Antal 11.905 12.380 12.335

Region Nordjylland Antal 5.915 6.085 5.930

Region Sjælland Antal 9.720 10.155 10.465

Region Syddanmark Antal 14.355 14.475 14.325

Forebyggelige indlæggelser for 65+ årige - antal
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Tidlig opsporing er en faglig metode, hvor formålet er så tidligt som muligt at identificere ændringer i borgerens tilstand, der 
indikerer begyndende sygdom eller funktionstab. Ud fra de identificerede ændringer kan der igangsættes målrettede faglige 
indsatser, som kan begrænse sygdomsudvikling og tab af funktionsevne hos borgeren. Tidlig opsporing forudsætter, at der 
foretages løbende faglig vurdering og registrering af den enkelte borgers tilstand på en række faste parametre.  
 

2.1 Digital understøttet tidlig opsporing 
De fem projektkommuner, der indgik i evalueringen, anvender en digital løsning til at understøtte arbejdet med tidlig opsporing. 
Løsningen består af en applikation, der tilgås via smartphone, tablet eller PC. Applikationen indeholder borgerens habituelle 
tilstand (normaltilstand) samt ændringsskemaet/roskildehjulet, hvor ændringer i borgerens tilstand kan registreres. Herudover er 
der adgang til forskellige overblik over borgerne, som den pågældende organisatoriske enhed (fx en hjemmeplejegruppe) har 
ansvar for.  
 
Løsningen indeholder også en ”tavleklient”, der kan præsentere et tavleoverblik over den aktuelle status på alle borgere på en 
storskærm. Tavlen anvendes ved triage/tavlemøder, hvor ledere og medarbejdere sammen gennemgår borgerne. Tavleoverblikket 
giver i den sammenhæng et overblik over borgerne opdelt ud fra triageringen i henholdsvis rød, gul og grøn, således at der nemt 
kan sættes fokus på de borgere med størst behov for indsatser.  
Billede 1. Eksempler på oversigtstavle og den digitale løsning anvendt på smartphone 

 

 

3 Metoder og indsamlet data i forbindelse med genberegningen af business casen 
Gevinsterne i business casen er beregnet ud fra en sammenligning af de endelige resultater med et nulpunkt defineret som en 

afgrænset periode før kommunerne startede med at anvende den faglige metode og den digitale løsning. Der er foretaget en 

nulpunktsmåling i forhold til omfanget af indlæggelser samt tidsforbruget til tidlig opsporing. Nedenstående tabel illustrerer, 

hvordan forskellige kategorier af kommuner indgår i business casen. 

Kategori af kommuner 

 Anvender 
kommunen 
et af de 
anbefalede 
redskaber?  

Anvendes 
redskaberne 
systematisk i 
kommunen?  

Har 
kommunen 
en digital 
løsning? 

Gevinster, der indgår i beregningen af potentialet 

Tidsgevinster ved overgang til en 
digital løsning 

Gevinster ift. forebyggelige 
indlæggelser 

1. Bruger redskaber 
systematisk og har en 
løsning 

 Ja   Ja  Ja Nej Nej 

2. Bruger redskaber 
systematisk - men har ikke 
en digital løsning 

 Ja   Ja  Nej Ja, fuldt ud.  Ja, da en del af gevinsten forventes 
at være realiseret pga. af 
kommunerne anvender redskabet. 

3. Bruger redskaber (dog 
ikke systematisk) og har 
ikke en digital løsning 

 Ja   Nej  Nej Ja, delvis da gevinsten ikke 
forventes at være fuld pga. af 
manglende systematisk 
anvendelse af redskaberne. 

Ja, delvis da en del af gevinsten 
forventes at være realiseret, da 
kommunerne anvender redskabet.  

4. Bruger ikke redskaber og 
har ikke en digital løsning 

 Nej   Nej  Nej Nej Ja fuldt potentiale, da kommunerne 
ikke anvender redskaberne 

5. Bruger redskaber (dog 
ikke systematisk), men har 
en digital løsning 

 Ja   Nej  Ja Ja, delvis da gevinsten ikke 
forventes at være fuld pga. af 
manglende systematisk 
anvendelse af redskaberne. 

Ja, delvis da en del af gevinsten 
forventes at være realiseret da 
kommunerne anvender redskabet. 
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3.1 Tidsdata fra den oprindelige evaluering  
Data om tidsgevinsterne er hentet fra den oprindelige evalueringsrapport. Tidsmålingerne afdækkede tidsforbruget i kommunerne 

på to centrale processer for arbejdet med tidlig opsporing. De to processer er 1. ”oprettelse og registrering af en borgers habituelle 

tilstand” og 2. ”registrering af observationer på en borger”. Nulpunktet er for begge processer defineret som en periode, hvor 

kommunen ikke anvendte den digitale løsning, men arbejdede systematisk med redskaberne dog understøttet med papirskemaer, 

fysiske tavler samt registrering og opsamling, som det var muligt i kommunes EOJ-system.  

Tidsforskellene fremgår af den oprindelige evalueringsrapport og de relevante forskelle er opsummeret i afsnit 6. 

3.2 Omfang af forebyggelige indlæggelser og data om forebyggelige indlæggelser  
Der er indsamlet data om omfanget og niveauet af forebyggelige indlæggelser fra: 

• De fem oprindelige projektkommuner, således at der foreligger data for en sammenhængende 12 måneders periode fra 

disse.  

• Seks referencekommuner for 2014, 2015 og 2016.  

For projektkommunerne er data indsamlet som supplerende data til den oprindelige evaluering, da ikke alle projektkommuner ved 

afslutningen af evalueringen havde data for en sammenhængende 12 måneders periode med anvendelse af digital tidlig opsporing. 

Data fra referencekommunerne, der ikke har implementeret løsningen eller metoden, er indhentet for en tre-årig periode, hvilket 

dækker den periode, som projektkommunerne samlet set har leveret data for inkl. nulpunktsdata/-perioden. 

Effekten ses som en sammenligning mellem nulpunktsperioden og en 12 måneders periode efter løsningen er implementeret. De 

indhentede data er for borgere 65+ år på plejecentre (plejebolig) og hjemmeplejegrupper omfattet af evalueringen. Der er 

indsamlet oplysninger om antallet af forebyggelige indlæggelser månedsvist på de udvalgte diagnosekoder. Den anvendte metode 

er vedlagt i bilagsdokumentet til rapporten. Se i øvrigt den oprindelige evalueringsrapport for en beskrivelse af de anvendte 

metoder herunder afgrænsningen af nulpunktsperioden. 

3.3 Data om udbredelsesgraden 
En spørgeskemaundersøgelse blandt landets 98 kommuner har afdækket kommunernes brug af redskaber til tidlig opsporing og 

den digitale understøttelse heraf. Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt til et panel af kontaktpersoner tilvejebragt af KL. Panelet 

bestod af kommunernes repræsentanter i arbejdet omkring Fællessprog III. Brugen af det panel af kontaktpersoner blev vurderet af 

KL til at være en god indgang til spørgsmål om dette emne. 

Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt via mail med mulighed for at svare digitalt. Spørgeskemaet findes i bilagsdokumentet til 

rapporten. I svarperioden er kommunerne blevet rykket via mail for deres besvarelse og det er endt med at 73 kommuner har 

svaret på spørgeskemaet – svarende til en svarprocent på 74 pct. Det vurderes at være en god svarprocent.  

Resultaterne fra spørgeskemaet har vist, at udbredelsesgraden af det faglige redskab ”tidlig opsporing” er lavere end antaget. På 

den baggrund er forudsætningen fra den oprindelige evaluering om, at de fleste kommuner har taget det faglige redskab i brug, 

derfor ændret. 

4 Effekten på omfanget af forebyggelige indlæggelser 
En central del af business casen er en opgørelse af antal forebyggelige indlæggelser for de enheder, der indgår i evalueringen i de 

fem projektkommuner.  

For at opgøre effekten er der foretaget en opgørelse af antallet af forebyggelige indlæggelser for en 12 måneders periode, der 

ligger før projektkommunernes implementering af tidlig opsporing. Denne opgørelse udgør nulpunktsmålingen og indeholder 

antallet af forebyggelige indlæggelser uden indsats med tidlig opsporing. Kommunerne har foretaget et dataudtræk månedsvist af 

65+ årige borgere visiteret til hjemmepleje og 65+ årige borgere på plejecentre for hver af de omfattede enheder. Dette datasæt er 

anvendt til at trække data vedrørende antal forebyggelige indlæggelser månedsvist i eSundhed for de specifikke borgere i 

datasættet. Metoden sikrer, at der alene indgår forebyggelige indlæggelser for borgere, der er omfattet af tidlig opsporing, og at 

der alene indgår forebyggelige indlæggelser for de specifikke borgere i de måneder af året, hvor de har været omfattet af 

indsatsen.  

Som led i kvalificeringen af business casen er der indhentet supplerende data for de kommuner, der i den oprindelige evaluering 

ikke havde anvendt tidlig opsporing i en 12 måneders periode forud for slutmålingen. Der foreligger således nu data for hver af de 



5 

fem kommuner for en sammenhængende 12 måneders periode med anvendelse af digitalt understøttet tidlig opsporing. Eftersom 

kommunerne påbegyndte implementeringen på forskellige tidspunkter, er der forskel på de perioder, der er indhentet nye data for.  

Per 1. januar 2017 er der indført nye regler vedrørende visning af resultater fra eSundhed, således at resultater lavere end fem 
alene vises som ”<5”3. Det giver en betydelig usikkerhed i datagrundlaget for de nye data, der er indhentet til kvalificeringen af 
business casen. Der er derfor foretaget følsomhedsberegninger, der viser forskellige scenarier i forhold til antallet af forebyggelige 
indlæggelser. Antal indlæggelser for de omfattede enheder i de fem kommuner ligger på mellem 484 og 648, hvilket svarer til en 
forskel på 25 pct. i forhold til antallet af indlæggelser pr. borger. Det giver en forskel mellem nulpunkts- og slutmålingen på 
henholdsvis -0,021 og 0,049 indlæggelse pr. borger, hvilket betyder, at business casen både kan være positiv eller negativ i forhold 
til reduktion i forebyggelige indlæggelser.   
 
Tabel 2. Oversigt over spænd i omfang af forebyggelige indlæggelser pga. usikkerhed i data fra eSundhed. Data for både hjemmeplejen og plejecentre. 

 Nulpunktsmålingen Scenarie med mindst gevinst 
ift. de forebyggelige 

indlæggelser 

Middelscenariet  Scenarie med størst gevinst 
ift. de forebyggelige 

indlæggelser. 

Indlæggelser pr. borger - 
samlet 

0,228 0,277 0,236 
 

0,207 

Ændring i antal indlæggelser 
pr. borger 

 + 0,049 + 0,008  0,021 

Ændring i pct.  + 21 % + 3 %  9 % 

 
I business casen er ovenstående spænd medtaget ved, at beregningen tager udgangspunkt i gennemsnitstallene (middelscenariet) 
opdelt på henholdsvis hjemmeplejen og plejecentre. Gennemsnittet dækker over en forskel på hjemmeplejen og plejecentre, idet 
der er en positiv effekt på de forbyggelige indlæggelser på plejecentre, men ikke i hjemmeplejen. Dette resultat er i 
overensstemmelse med data fra den oprindelige evaluering, hvor effekten også kun kunne ses i data fra plejecentrene. I bilaget er 
der opstillet business cases for de to scenarier, hvor der forventes den største og mindste effekt på de forbyggelige indlæggelser.  
Af nedenstående tabel fremgår en oversigt over udviklingen i forebyggelige indlæggelse i middelscenariet.  
 
Tabel 3. Udvikling i forebyggelige indlæggelse fra 0-punktmålingen til slut-måling 

 
(1) Der indgår af systemmæssige årsager 59 borgere af 79 beboere. 

 
Der ses således samlet en svag stigning i antal forebyggelige indlæggelser fra nulpunktsmålingen til slutmålingen. Opdeles 
resultaterne på hjemmepleje henholdsvis plejecentre, ses en stigning for hjemmeplejen på 0,011 indlæggelse pr. borger og et fald 

                                                           
3 I praksis betyder det at ”<5” repræsenterer et tal mellem 1 og 4. 

Kommune Enhederstype Periode
Antal 

borgere

Antal 

forebyggelige 

indlæggelser

Antal 

forebyggelige 

indlæggelser 

pr. borger

Periode (1)
Antal 

borgere

Antal 

forebyggelige 

indlæggelser

Antal 

forebyggelige 

indlæggelser pr. 

borger

Ændring 

siden 0-

punkt

Tre hjemmeplejegrupper 
Fra 1. juni 2013 

Til 31. maj 2014
754 130 0,17

1.1.2016 - 

31.12.2016
725 127 0,17 0,00

Et plejehjem
Fra 1. juni 2013 

Til 31. maj 2014
61 17 0,28

1.1.2016 - 

31.12.2016
59 24 0,40 0,12

Et plejehjem
Fra 1.1.2013

Til 31.12.2013 (1)
59 20 0,34

Fra 1.8.2016 til 

31.7.2017
80 22 0,27 -0,07

Et hjemmeplejeområde 
Fra 1.1.2013

Til 31.12.2013
288 69 0,24

Fra 1.4.2016 til 

30.3.2017
254 76 0,30 0,06

To hjemmeplejeområder
Fra 1.1 2015 

Til 31.12. 2015 
435 71 0,16

Fra 1.2.2016 til 

29.2.2017
434 124 0,29 0,12

Et hjemmeplejeområde
Fra 1.1 2015 

Til 31.12. 2015 
135 41 0,30

Fra 1.5.2016 til 

30.4.2017
156 36 0,23 -0,07

Et hjemmeplejeområde
Fra 1.1 2015 

Til 31.12. 2015 
156 82 0,53

Fra 1.5.2016 til 

30.4 2017
234 60 0,25 -0,27

To hjemmeplejeområder
Fra 1.10.2013 

Til 30.9. 2014
212 57 0,27

Fra 1.4.2016 til 

30.3.2017
246 67 0,27 0,00

To plejecentre
Fra 1.10.2013 

Til 30.9. 2014
70 10 0,14

Fra 1.4.2016 til 

30.3.2017
68 18 0,26 0,12

Aalborg To plejecentre
Fra 1.1. 2013

Til 31.12. 2013
82 17 0,21

Fra 1.10.2015 til 

30.9.2016
82 0 0,00 -0,21

I alt 2.252       514 0,228 2.337       552 0,236 0,008

I alt hjemmeplejen 1.980       450 0,227 2.048       489 0,239 0,011

I alt plejecentre 272          64 0,235 289          63 0,218 -0,017

Slutmåling

Silkeborg

Slagelse

Greve

Gentofte

Nulpunktsmåling
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for plejecentrene på 0,017 indlæggelse pr. borger. Stigningen i hjemmeplejen dækker over forskelle i kommunerne. I nogle 
kommuner har man ikke set effekt, og i Silkeborg ses et fald i to ud af de fire hjemmeplejeområder. 
 

4.1 Resultater sammenholdt med referencedata 
Som led i den oprindelige evaluering, blev der indhentet data fra tre reference kommuner (Favrskov, Skanderborg og Faxe). De tre 

kommuner har leveret nye data for de sidste tre måneder af 2016, der ikke var tilgængelig ved afslutning af den oprindelige 

evaluering. Desuden er der i samarbejde med KL indhentet data fra yderligere tre referencekommuner (Fredericia, Billund og 

Varde). De seks kommuner har foretaget udtræk efter samme metode som projektkommunerne, dog således at de har trukket data 

for hele hjemmeplejen og alle plejecenter i den pågældende kommune. Data fra de seks kommuner fremgår af nedenstående 

tabel. 

Tabel 4. Udviklingen i forekomsten af forebyggelige indlæggelser for referencekommunerne 

 

Som det fremgår af tabellen, ses en stigning i omfanget af forebyggelige indlæggelser samlet set for både hjemmepleje og 

plejecentre. Dette dækker imidlertid over en betydelig variation mellem kommunerne. Dataudfordringen vedrørende manglende 

visning af resultater under fem i eSundhed er også gældende for referencekommunerne. Dog gælder dette i væsentligt mindre 

grad, da der et trukket data for den samlede hjemmepleje og samtlige plejecentre og således på en større population, hvorfor 

resultater under fem er sjældnere forekommende. 

Til sammenligning er der desuden trukket nationale data fra Sundhedsdatastyrelsen vedrørende udviklingen i forebyggelige 
indlæggelser, hvilket fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 5. Regionale data om forbyggelige indlæggelser - alle 65+ årige 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Hjemmepleje 222 219 214,5 1.230 1.287 1.259 0,18 0,17 0,17 -6%

Plejecentre 45 51 65 382 382 382 0,12 0,13 0,17 30%

Hjemmepleje 204 256 252 1.333 1.337 1.224 0,15 0,19 0,21 26%

Plejecentre 68 84 71 460 476 402 0,15 0,18 0,18 17%

Hjemmepleje 229 213 228 1.402 1.355 1.125 0,16 0,16 0,20 19%

Plejecentre 62 80 110 380 418 330 0,16 0,19 0,33 51%

Hjemmepleje 446 370 363 2029 1730 1.728 0,22 0,21 0,21 -5%

Plejecentre 89 77 64 351 344 348 0,25 0,22 0,18 -38%

Hjemmepleje 121 132 120 346 360 378 0,35 0,37 0,32 -10%

Plejecentre 83 88 101 249 237 238 0,33 0,37 0,42 22%

Hjemmepleje - 355 368 - 1911 1954 - 0,19 0,19 1%

Plejecentre - 76 85 - 520 517 - 0,15 0,16 11%

Hjemmepleje 1.222 1.190 1.177 6.339 6.068 5.713 0,19 0,20 0,21 6%

Plejecentre 347 456 496 1.822 2.377 2.218 0,19 0,19 0,22 15%

Anm*: Grundet manglende validitet i  CPR data for de sidste 3 måneder af 2016 er niveauet for jan. - sep. opretnet til  årseffekt

Anm**: Data for 2014 foreligger ikke

Antal forebyggelige 

indlæggelser

Antal pladser/ 

visiterede borgere

Antal forebyggelige 

indlæggelser pr. borgerOmrådeKommune
Ændring i 

pct.

Billund

Varde**

Favrskov

Skanderborg

Faxe

I alt 

Fredericia*

GEOGRAFI ENHED 2014 2015 2016
Vækst 

procent

Hele landet Antal pr. 1.000 ældre 60,1 61,5 59,6 -1%

Region Hovedstaden Antal pr. 1.000 ældre 71 75,5 72,1 2%

Region Midtjylland Antal pr. 1.000 ældre 52,8 53,5 52 -2%

Region Nordjylland Antal pr. 1.000 ældre 51 51,4 49,1 -4%

Region Sjælland Antal pr. 1.000 ældre 56,8 57,8 58,2 2%

Region Syddanmark Antal pr. 1.000 ældre 60,4 59,6 57,9 -4%
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen 2017; http://www.esundhed.dk/sundhedsaktivitet/sundhedsaftaler/Sider/SUA01.aspx 

Forebyggelige indlæggelser pr. 1000 65+ årige
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Det skal bemærkes, at der for data i ovenstående tabel er tale om en anden opgørelsesmetode, hvorfor data ikke er direkte 
sammenlignelige. Som det fremgår af tabellen er der på landsplan et mindre fald i omfanget af forebyggelige indlæggelser, mens 
der for Region Hovedstaden og Region Sjælland ses en mindre stigning. Eftersom der er tale om en anden opgørelsesmetode, hvor 
indlæggelser for alle borgere 65+ er medtalt, og således ikke kun for borgere på plejecentre og borgere visiteret til hjemmepleje, 
bør man være forsigtig med at konkludere på baggrund af disse data. Det kan dog konstateres, at der ikke ud fra disse data kan ses 
en entydig udvikling på tværs af de fem regioner.    
 
Data fra referencekommunerne viser, at der er en stigning i omfanget af forebyggelige indlæggelser for både hjemmepleje og 
plejecentre, hvilket indikerer, at der er en generel baggrundsstigning i antallet af indlæggelser. Det indebærer muligvis, at 
reduktionen af forebyggelige indlæggelser er større end beregnet i business casen, og at gevinsten i middelscenariet reelt er 
underestimeret. Der er dog væsentlige variationer i referencekommunernes data, hvorfor der ikke kan konkluderes entydigt på det.  

5 Udbredelse af redskaber og brug af den digitale løsning i landets kommuner 
I forbindelse med genberegningen af business casen er udbredelsen af kommunernes brug af den digitale løsning og faglige 

redskaber blevet undersøgt. Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til alle landet kommuner. 73 

kommuner har svaret, og de dækker 76 pct. af landets indbyggere – svarende til 4,4 mio. danskere4. 

5.1 Om brugen af redskaber til tidlig opsporing 
Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at en stor andel af kommunerne bruger redskaberne anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Hele 92 

pct. af kommunerne svarer ja til spørgsmålet ”Arbejder kommunen med tidlig opsporing af sygdomstegn i forlængelse af 

anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vedr. tidlig opsporing af sygdomstegn hos ældre medicinske patienter?”. I den forbindelse 

omfatter kommunernes arbejde med tidlig opsporing henholdsvis 73 pct. af borgerne i hjemmeplejen og 80 pct. af borgerne på 

plejecentrene (blandt de kommuner, der har besvaret spørgeskemaet).  

At kommunerne bredt set arbejder med redskaberne betyder dog ikke, at der er en systematisk anvendelse af redskaberne i alle 

kommuner. En systematisk anvendelse af redskaberne er centralt for at opnå gevinsterne i forhold til forebyggelige indlæggelser. 

På baggrund af den tidligere gennemførte evaluering og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen har det været muligt at opstille 

kriterier for systematisk brug af redskaberne, der i evalueringen påpeges som værende en klar forudsætning for, at der kan 

forventes gevinster i forhold til de forebyggelige indlæggelser. I analysen er der opstillet følgende kriterier for, at kommunen 

vurderes at arbejde systematisk med redskaberne til tidlig opsporing: 

• Kommunen anvender et eller flere af de redskaber, som Sundhedsstyrelsen anbefaler til Tidlig opsporing. Det vil sige 

”Hjulet”, ”Ændringsskemaet” eller ”Tidlige tegn”. 

• Systematisk arbejde med triagering af borgerne. Forstået således at kommunen har angivet at de ”I høj grad” eller ”I 

nogen grad” arbejder med systematisk triagering af borgerne (fx i farverne rød, gul og grøn). 

• Der holdes faste tavle-/triagemøder, hvor ændringer eller triagerede borgere drøftes. Faste møder er forstået som 

møder, der afholdes minimum hver 14. dag. 

• At kommunen har angivet, at de ”I høj grad” eller ”I nogen grad” har en fast procedure for, hvordan medarbejderne 

arbejder systematisk med observation og registrering af observerede ændringer.  

Ovenstående er kriterier for, hvornår brugen af redskaberne anses for at være systematisk. Kriterierne er valideret og fastlagt i 

samarbejde med projektets styregruppe.  

Med udgangspunkt i ovenstående kriterier for systematisk anvendelse af redskaber viser analysen af data fra 

spørgeskemaundersøgelsen følgende billede. 

                                                           
4 Ses der udelukkende på den ældre del af befolkningen (65+ årige), så dækker besvarelserne også 76 pct. af den gruppe. 
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Figur 1. Andel af kommunerne, der anvender redskaber til tidlig opsporing systematisk 

 
Det betyder, at der i forhold til hjemmeplejen er 30 pct. af kommunerne, der har en systematisk anvendelse af redskaberne (disse 

30 pct. af kommuner har implementeret redskaberne, så de anvendes til lidt over 19 pct. af borgerne, der er omfattet af 

hjemmepleje). Andelen af kommuner, der anvender redskaberne systematisk på plejecentrene er lavere med 23 pct. af 

kommunerne (disse 23 pct. af kommunerne har implementeret redskaberne, så de anvendes i forhold til 22 pct. af landets 

plejehjemsbeboere).  

Der er således mange kommuner, der har arbejdet med udbredelsen af redskaberne. Analysen viser dog samtidig, at redskaberne 

ikke i lige så høj grad anvendes systematisk. En systematisk implementering og brug af redskaberne er central for at kunne opnå de 

forventelige gevinster i forhold til forebyggelige indlæggelser. Derfor er det også indregnet i business casen, at kommuner, der ikke 

anvender redskaberne systematisk, skal genimplementere disse, hvilket der derfor er indregnet ressourcer og midler til.  

5.2 Udbredelse af digitale løsninger til understøttelse af tidlig opsporing 
En anden central del af spørgeskemaundersøgelsen var at belyse, om kommunerne har en dedikeret digital løsning til 

understøttelse af arbejdet med tidlig opsporing. Dette er belyst gennem forskellige spørgsmål, fx hvorvidt kommunerne har en 

dedikeret digital løsning, og hvilken løsning, der konkret er tale om i de enkelte kommuner. 

På baggrund af erfaringerne fra den oprindelige evaluering har det været muligt at opstille kriterier for, hvad der kendetegner en 

digital løsning, som kan give de tidsgevinster, der ses i den oprindelige evaluering. Kriterierne er følgende: 

• Løsningen har en dedikeret app til smartphone eller tablet, som medarbejderne kan foretage registreringen på. Det skal 

sikre, at det er nemt for medarbejderne, og at de kan opnå de forventelige tidsgevinster i forhold til arbejdet med 

redskaberne i en ikke digitalt understøttet model. Dette er dels afdækket ved, at kommunerne har angivet, om de har en 

sådan app og/eller har angivet, at de har en af de digitale løsninger, der har en sådan funktionalitet. 

• Løsningen indeholder et overblik over borgerne med angivelse af triage-farve, der kan vises på digitale oversigtstavler 

eller skærme. Dette er centralt, fordi en sådan funktionalitet er afgørende for, at der kan skabes fælles overblik over de 

observerede ændringer og triageringer på en effektiv og nem måde. Dette er dels afdækket ved, at kommunerne har 

angivet, om de har en sådan app og/eller har angivet, om de digitale løsninger har en sådan funktionalitet. 

På baggrund af ovenstående afgrænsning har det været muligt at analysere data fra kommunernes besvarelser af spørgeskemaet. 

Analysen giver følgende udbredelsesgrad af digitale løsninger i kommunerne, der kan forventes at give tidsgevinster svarende til 

den oprindelige evaluering.  

Figur 2. Andel af kommuner med en digital løsning til understøttelse af tidlig opsporing i henholdsvis hjemmeplejen og på plejecentre.  

 

30%

23%

Hjemmeplejen Plejecentre

19%
21%

Hjemmeplejen Plejecentre
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Som det fremgår af figuren har 19 pct. af kommunerne en digital løsning, der understøtter tidlig opsporing i hjemmeplejen, mens 

dette gælder for 21 pct. af kommunerne i forhold til plejecentrene. Det skal bemærkes, at kommuner, der har en digital løsning kan 

arbejde både systematisk henholdsvis ikke-systematisk med tidlig opsporing. Der tages højde for dette i business casen, jf. afsnit 6 

nedenfor. 

6 Business case 
Med udgangspunkt i de indsamlede data er business casen for digital understøttelse af kommunernes arbejde med tidlig opsporing 

genberegnet. Business casen er en beregning af potentialet for en landsdækkende udbredelse af redskaberne og en digital 

understøttelse heraf. Business casen tager højde for, at nogle kommuner allerede har udbredt redskaberne og en digital løsning og 

derfor har hentet noget af gevinsten, jf. ovenstående afsnit.  

I business casen indgår følgende typer af gevinster: 

• Tidsgevinster ved mere effektive processer som følge af indførelse af en digital løsning. Konkret består det af følgende 

gevinster: 

o Sparet tid på registrering af habituelle tilstande (ved oprettelse og efterfølgende ændringer af den habituelle 

tilstand). 

o Tidsgevinst ved registrering af observationer. Denne faktor indgår med reduceret (lav) vægt, da der ikke kan 

forventes at være lige så mange observationer, der registreres i før-scenariet uden en digital løsning som i efter-

scenariet med anvendelse af en digital løsning. 

• Gevinster ved reduktion i omfanget af forebyggelige indlæggelser blandt beboere på plejecentre og borgere tilknyttet 

hjemmeplejen.  

I forhold til begge typer af gevinster tages der i business casen højde for, om kommunerne forventeligt allerede har realiseret nogle 

af gevinsterne og/eller har mulighed for at realisere gevinsterne. Fx indgår tidsgevinsten ved anvendelse af det digitale værktøj 

alene for de kommuner, der aktuelt anvender de faglige redskaber til tidlig opsporing og således har et ”mer-tidsforbrug” set i 

forhold til, hvis de anvendte en digital løsning.  

Gevinster i form af sparet tid tager udgangspunkt i forskellen på arbejdet med tidlig opsporing med og uden digital understøttelse 

af det faglige redskab. De centrale karakteristika ved arbejdet med de faglige redskaber i før-situationen uden digital understøttelse 

og i efter-situationen med digital understøttelse er beskrevet i tabel 11 i bilaget. Et centralt element i forskellen mellem før- og 

efter-situationen er, at arbejdet med redskabet i før- og efter-situationen adskiller sig ret markant – særligt hvad angår omfanget af 

ændringsregistreringer. Det vurderes ikke realistisk at implementere redskabet med en lige så omfangsrig/hyppig 

ændringsregistrering i en manuel model som i en digitalt understøttet model.  

Denne forskel betyder, at der i efter-situationen med brug af den digitale løsning, registreres og lagres langt flere observationer pr. 

borger end i før-situationen. Dermed er der en tættere og mere systematisk rapportering om borgernes tilstand, der giver et 

stærkere grundlag for tavlemøderne, hvor ændringerne drøftes, og der efter behov igangsættes indsatser. Derfor må det antages, 

at påvirkningen på forekomsten af forebyggelige indlæggelser i en vis grad kan tilskrives anvendelsen af den digitale løsning, 

hvorfor dette element således indgår i business casen. 

For de habituelle tilstande er det vurderingen, at disse skal udarbejdes i lige så stort omfang i både før- og efter-situationen. Det 

skyldes, at der for alle borgere til en start skal udarbejdes en vurdering af deres habituelle tilstand og en ny, når deres habituelle 

tilstand ændrer sig over tid. Der vil derfor ikke være forskel på dette forhold i før- og efter-situationen. 

Gevinsten ved reduktionen i forebyggelige indlæggelser tager udgangspunkt i forskellen på niveauerne for forbyggelige 

indlæggelser blandt de relevante målgrupper henholdsvis før og efter redskaberne er indført. Resultaterne vurderes i den 

forbindelse op mod data fra seks referencekommuner, der har leveret data til kvalificering af business casen samt med nationale 

data. 

6.1 Gevinst ved digital løsning – sparet tid  
I business casen indgår tidsbesparelser, der opstår ved oprettelse af habituelle tilstande og tidsgevinster, som kan opnås ved 

nemmere registrering af observationer. Begge dele kan henføres til brug af den digitale løsning. Antallet af habituelle tilstande, der 

oprettes eller ændres, er baseret på data fra den digitale løsning i de fem kommuner fra den oprindelige evaluering. Data viser, 

hvor mange gange kommunerne har udarbejdet en habituel tilstand pr. borger.  
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I forhold til antallet af observationer er der i business casen (jf. beskrivelsen i den oprindelige evalueringsrapport) lagt en antagelse 

ind om, at der er én observation hver anden måned, hvor der forventes en tidsgevinst. Dette skyldes, at der som nævnt kun 

foretages et lavt antal observationer i før-situationen. Tidsgevinsten er opgjort som forskellen på tidsforbruget ved den 

manuelle/semi-digitale løsning og brug af den dedikerede digitale løsning. Gevinsterne i forhold til tidsforbrug indgår i business 

casen for kommuner, der allerede bruger de faglige redskaber, men ikke har implementeret en digital løsning.  

Tabel 6. Tidgevinster dokumenteret i forbindelse med den oprindelige evaluering 

Type af gevinst Gennemsnit på tværs af de 5 
kommuner 

Gevinst i minutter ved ændring eller oprettelse af 
habituel tilstand 

14,7 

Gevinst i minutter ved registrering af observation 8,6 

Kilde: Baseret på målinger gennemført i forbindelse med den oprindelige evaluering. 

6.2 Beregning af gevinster ved forebyggelige indlæggelser og hos regionerne 
Med udgangspunkt i data om forbyggelige indlæggelser (jf. afsnit 4) er gevinst ved reduktion i antal forebyggelige indlæggelser 

beregnet. Data viser en gevinst i forhold til plejecentre, hvor der er et fald i andelen af forbyggelige indlæggelser på 0,017 

indlæggelse pr. borger. Denne gennemsnitlige faktor indgår i business casen. Sammenholdes data med udviklingen i 

referencekommunerne, der har oplevet en egentlig stigning, så vil effekten på indlæggelse pr. borger være større. For 

hjemmeplejen er effekten sat til nul i business casen, eftersom der ikke kan konkluderes entydigt på baggrund af data fra 

projektkommunerne og referencekommunerne. Data fra projektkommunerne indikerer, at der er sket en stigning i forebyggelige 

indlæggelser, og det peger data fra referencekommunerne ligeledes på. Vurderingen er derfor, at der pga. af data ikke kan 

konkluderes entydigt på effekten af digitalt understøttet tidlig opsporing i hjemmeplejen, da der ses en stigning i både projekt- og 

referencekommunerne.  

I bilaget fremgår beregninger, der viser resultaterne, når henholdsvis den maksimale og minimale effekt i forhold til omfanget af 

forebyggelige indlæggelser anvendes.  

Faldet i forbyggelige indlæggelser omregnes til en gevinst i kroner med udgangspunkt i kommunernes og regionernes omkostninger 

til indlæggelser. Kommunerne har en udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet, hvor der betales et beløb til 

regionerne hver gang en af kommunens borgere indlægges på hospitalet. Betalingen er fastsat ud fra den diagnose, der registreres 

ved udskrivning. Betalingens størrelse varierer efter diagnosetype, og kommunerne finansierer 34 pct. af udgiften til hver 

indlæggelse op til et loft på 15.074 kr. pr. indlæggelse (2017-loftet og beregningsmodellen). Regionerne finansierer betalingen, der 

ligger over loftet, og 66 pct. af udgiften pr. indlæggelse for udgiften under loftet.  

Dermed kan der på baggrund af reduktionen i indlæggelser på de specifikke diagnoser udregnes en gevinst for henholdsvis 

kommunerne og regionerne.  

Gevinsten er udregnet med udgangspunkt i reduktionen i forebyggelige indlæggelser, jf. afsnit 4. Udgiften til forbyggelige 

indlæggelser fordeles mellem kommuner og regioner. Kommunerne betaler 34 pct. og regionerne 66 pct., dog således at 

kommunerne aldrig betaler mere end det fastsatte loft pr. indlæggelse. For de forebyggelige indlæggelser bliver omkostningerne i 

kommuner og regioner dermed følgende pr. indlæggelse: 

• Kommunal medfinansiering pr. forebyggelig indlæggelse: 9.377 kr.5. Svarende til 34 pct. af udgiften. 

• Regional udgift pr. forebyggelig indlæggelse: 18.202 kr. Svarende til 66 pct. af udgiften.   

Gevinsten kan udregnes som reduktionen i indlæggelser ganget med besparelsen pr. indlæggelse. Eftersom det tager tid at 

implementere redskaberne og indarbejde de rutiner, der giver resultater i form af færre indlæggelser, er der i forhold til denne 

gevinst indlagt en indfasning i år et til tre. I år et er der regnet med 20 pct. af gevinsten, i år to 50 pct. og fra år tre og frem 100 pct. 

af gevinsten.   

6.3 Udregning af potentialet på landsplan 
For at styrke den nationale opregning i business casen er der indsamlet data om udbredelse af redskaberne og den digitale løsning 

blandt landets kommuner. 

Data om udbredelsesgraden har bidraget til at opstille en mere præcis business case for det endnu ikke realiserede potentiale med 

udgangspunkt i, hvor langt kommunerne er med implementering af redskaber og digitale løsninger. Gevinsterne i hver kommune er 

                                                           
5 Baseret på gennemsnitlig kommunal udgift på tværs af de forbyggelige indlæggelser hos Aalborg Kommune.  
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derfor afhængig af, hvor langt kommunen er med implementeringen af redskaberne, hvor systematisk anvendelsen af redskaberne 

er og om kommunen anvender en digital løsning.  

I nedenstående tabel fremgår de kategorier, kommunerne kan inddeles i ud fra deres besvarelse af spørgeskemaet. Desuden 

fremgår hvilke potentialer og omkostninger, der knytter sig til hver af kategorierne. 

Figur 3. Illustration af sammenhæng mellem anvendelse af redskaber, den digital løsning og hvilke potentialer og omkostninger, der indgår i business casen 

Kategori 

 Anvender et af 
de anbefalede 
redskaber? (1) 

 Anvender 
redskaberne 
systematisk? (1)  

Har en 
digital 
løsning? (1) 

 Andel af kommuner, 
der har besvaret 
spørgeskemaet, der 
er af denne type? 

Gevinster, der indgår i beregningen af 
potentialet 

Omkostninger, der indgår i 
casen 

Tidsgevinster ved 
overgang til en digital 
løsning 

Gevinster ift. 
forebyggelige 
indlæggelser 

1. Bruger redskaber systematisk 
og har en løsning 

 Ja   Ja  Ja 18% Nej Nej                         Ingen 

2. Bruger redskaber systematisk - 
men har ikke en digital løsning 

 Ja   Ja  Nej 18% Ja – 100 pct.  Ja – 50 pct. da en 
del af gevinsten 
forventes at være 
realiseret pga. af 
kommunerne 
anvender 
redskabet (3). 

Anskaffelse og 
implementering af en 
digital løsning 

3. Bruger redskaber (dog ikke 
systematisk) og har ikke en 
digital løsning 

 Ja   Nej  Nej 51% Ja – 50 pct. da 
gevinsten ikke 
forventes at være 
100% pga. af 
manglende 
systematisk 
anvendelse (2) 

Ja – 50 pct. da en 
del af gevinsten 
forventes at være 
realiseret, da 
kommunerne 
anvender 
redskabet. (3).  

Anskaffelse og 
implementering af en 
digital løsning 
 
Implementering af et af 
redskaberne. 

4. Bruger ikke redskaber og har 
ikke en digital løsning 

 Nej   Nej  Nej 8% Nej Ja fuldt potentiale, 
da kommunerne 
ikke anvender 
redskaberne 

Anskaffelse og 
implementering af en 
digital løsning 
 
Implementering af et af 
redskaberne. 

5. Bruger redskaber (dog ikke 
systematisk), men har en 
digital løsning 

 Ja   Nej  Ja 4% Ja – 50 pct. da 
gevinsten ikke 
forventes at være 
100% pga. af 
manglende 
systematisk 
anvendelse (2) 

Ja – 50 pct. da en 
del af gevinsten 
forventes at være 
realiseret da 
kommunerne 
anvender 
redskabet. (3). 

Implementering af et af 
redskaberne. 

1. Kategorisering baseret på besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen. 
2. Kommuner af kategorierne 3 og 5 er kendetegnet ved de bruger redskaberne, men ikke har en helt systematisk brug af dem. De har derfor tidsanvendelse i dag, men anvender ikke den tid det 

kræver for at anvende redskaberne systematisk. Derfor må der forventeligt være en tidsgevinst – der dog ikke er den fulde gevinst ved at implementere en systematisk brug af en digital løsning. 
Dette er der taget hensyn til i casen hvor gevinsten indgår med halv vægt – svarende til 50 pct. 

3. Kommunerne af kategorierne 2, 3 og 5 har enten mangler i systematikken omkring brugen af redskaberne eller har ikke implementeret en digitale løsning. Den tidligere evaluering pegede på, at 
sammenhængen mellem en systematisk brug og en digital løsning forventeligt var det, der gav mest effekt på reduktion af forbyggelige indlæggelser. Derfor må det også forventes, at kommuner, 
der ikke har en helt systematisk brug af redskaberne og/eller ikke har implementeret en digital løsning, delvist har henter gevinsterne i forhold til forebyggelige indlæggelser, men ikke har realiseret 
det fulde potentiale. For at medtage dette potentiale indgår gevinsten i forhold til forebyggelige indlæggelser med halv vægt – svarende til 50 pct. 

 

Kommunerne har i spørgeskemaet også afgivet oplysninger om, hvor langt de er med udbredelsen af redskaberne i henholdsvis 

hjemmeplejen og på plejecentrene. Hvis kommunerne ikke har udbredt redskaberne til alle enheder, er der et potentiale i forhold 

til at implementere til de resterende enheder (hjemmeplejegrupper og plejecentre). Dette restpotentiale er behandlet som en 

”kategori 4” i ovenstående tabel, hvor der ikke er medtaget omkostningen til anskaffelse og drift af en digital løsning, da denne 

omkostning kun kan indgå en gang pr. kommune. 

Ved at placere kommunerne i de fem kategorier er det muligt at belyse potentialet og opgøre omkostningerne ved at 

implementere digitalt understøttet tidlig opsporing i kommunerne samlet set.   

Implementeringsniveauet i de kommuner, der ikke har besvaret spørgeskemaundersøgelser, er estimeret på baggrund af følgende 

forudsætninger: 

• Implementeringsgraden af redskaberne svarer til gennemsnittet af de kommuner, der har besvaret spørgeskemaet 

• Andelen af kommuner med en digital løsning svarer til gennemsnittet af kommunerne, der har besvaret spørgeskemaet  

• Udbredelse af systematisk brug af redskaberne i kommunerne svarer til gennemsnittet af kommunerne, der har besvaret 

spørgeskemaet  

6.4 Omkostninger til implementering, anskaffelse og drift 
Kommunerne kan jævnfør den oprindelige evalueringsrapport implementere løsningen og redskaberne på forskellige måder. De 

fem oprindelige projektkommuner valgte forskellige tilgange til implementering af den digitale løsning til tidlig opsporing. Da tre af 
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kommunerne implementerede både redskaber og digital løsning samtidig, og to af kommunerne kun implementerede den digitale 

løsning, er det muligt at identificere omkostninger til de to typer af implementering på baggrund af oplysningerne fra de fem 

kommuner. 

I evalueringen blev der desuden identificeret en række fælles udgiftsposter til implementering, der derfor indgår i den opdaterede 

business case. Der er tale om følgende omkostningsposter: 

• Anskaffelse: 

o Digital løsning, tilpasninger til denne og integration til kommunens EOJ-system 

o Devices (smartphones, tablets og PC’er) til medarbejderen og storskærme til mødelokaler 

• Drift af den digitale løsning og snitfladen til EOJ-systemet 

• Implementeringsomkostninger: 

o Udgifter til undervisning af medarbejdere i redskabet og den digitale løsning 

o Projektledelse og andre mindre projektrelaterede omkostninger 

 

6.4.1 Implementerings- og anskaffelsesomkostninger 
På baggrund af data fra den oprindelige evalueringsrapport er det muligt at opstille gennemsnitstal og referencetal, der gør det 

muligt at beregne implementerings- og anskaffelsesomkostninger for de kommuner, som ikke anvender et redskab systematisk 

og/eller anvender en digital løsning. Data bygger på faktiske afholdte omkostninger fra de fem projektkommuner, og der anvendes 

derfor en antagelse om, at de fem kommuners omkostninger til implementering relativt set kan tages som et godt udgangspunkt 

for at omregne implementeringsomkostningerne til landstal.  

Implementeringsomkostninger dækker de udgifter, der knytter sig til at realisere restpotentialet, forstået som det potentiale der 

kan opnås ved systematisk udbredelse af redskaberne og implementering af en digital løsning fuldt ud i hele hjemmeplejen og på 

alle plejecentre i kommunerne. Til beregning af udgifterne ved implementering er anvendt de nøgletal, der fremgår af bilaget.  

6.4.2 Omkostninger ved brug af redskabet 
I hjemmeplejen og på plejecentre er det i dag praktisk at ændringer i borgernes tilstand observeres og noteres i borgerens journal. 

Ved implementering af tidlig opsporing vil en del af disse observationer overgå til at blive ændringsregistreringer i den digitale 

løsning. Denne opgave kan enten tage den samme tid som tidligere eller kan eventuelt foretages hurtigere ved at foretage 

registrering i et almindeligt journalnotat. Det er derfor vanskeligt præcist at pege på, om implementeringen af redskaberne giver et 

mertidsforbrug i kommunerne.  

Evalueringen og de ekstra analyser gennemført i forbindelse med genberegningen af business casen har ikke givet indikationer af, 

at der er et reelt mertidforbrug til registreringer i en driftssituation. Vurderingen af at tidsforbruget til de to opgaver vil være den 

samme, hvis kommunerne i dag har en god praksis for at skrive journalnotater om ændringer i borgernes tilstand. Derfor er der i 

business casen ikke indlagt omkostninger til ekstra tid forbundet med registreringer som følge af implementering af redskaberne. 

Dette flugter også med, hvordan kommunerne har håndteret opgaven internt, hvor der i ingen af de oprindelige fem 

projektkommuner blev bevilliget/visiteret ekstra tid til medarbejderne, så de kunne foretage og registrere observationer og 

udarbejde habituelle tilstande og registrere disse.   

6.5 Resultater 
Med udgangspunkt i ovenstående forhold, er der opstillet to business cases, der afspejler forventninger og muligheder for at 

realisere gevinsterne samt om gevinsterne er placeret i henholdsvis kommunerne eller regionerne. 

Den første case er den samlede nationale case, hvor der indgår alle typer af gevinster, det vil sige tidsgevinster og gevinster som 

følge af reduktion i indlæggelser. Sidstnævnte gevinster er både relevant i kommuner og regioner, og casen kan derfor betragtes 

som den samfundsmæssige business case. 

Den anden case er den kommunale business case, der ikke indeholder de regionale gevinster eller gevinster relateret til den 

kommunale medfinansiering på indlæggelser.  

For begge cases er gældende, at gevinster og omkostninger er beregnet selvstændigt for hjemmeplejen og plejecentre. 

Beregningen er jf. afsnit 6.2 baseret på den gennemsnitlige effekt på de forebyggelige indlæggelser for plejecentrene og en 

nuleffekt i hjemmeplejen. 
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Tabel 7. Samfundsmæssig gevinst ved digital tidlig opsporing fordelt på år 1-5 i mio.kr. 

    År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Gevinster             

Sparet tid 
Hjemmeplejen           5,5          20,8          27,7          27,7          27,7  

Plejecentre           2,0            7,4            9,9            9,9            9,9  

Reduktion i kommunale omkostninger til 
forebyggelige indlæggelser Kommunale hjemmeplejen            -               -               -               -               -    

Kommunale plejecentre           0,9            3,4            4,5            4,5            4,5  

Regionen           1,2            4,6            6,1            6,1            6,1  

Gevinster i alt pr. år 
            9,6          36,1          48,2          48,2          48,2  

Akkumulerede gevinster 
            9,6          45,8          94,0        142,1        190,3  

       

Omkostninger             

Anskaffelse af løsning          -21,3          

Drift af løsningen og snitflade              -             -6,1           -6,1           -6,1           -6,1  

Udstyr til medarbejderne og mødelokaler 
Hjemmeplejen        -12,3             -               -           -12,3             -    

Plejecentre          -3,6             -               -             -3,6             -    

Implementering - hjemmeplejen 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger        -34,0          

Undervisning i redskaber        -18,3          

Undervisning i løsningen          -3,3          

Implementering - plejecentre 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger        -10,2          

Undervisning i redskaber          -5,3          

Undervisning i løsningen          -1,0          

Omkostninger i alt pr. år 
       -109,3           -6,1           -6,1         -22,0           -6,1  

       
Årligt resultat  

         -99,6          30,0          42,1          26,2          42,1  

Akkumuleret resultat 
         -99,6         -69,6         -27,5           -1,3          40,7  

 

Samlet set er gevinsterne af en sådan størrelse, at der er tale om en positiv business case over en 5-årig periode. I alt er der over 

perioden 190,3 millioner kr. i gevinster, med en årlig gevinst ved fuld indfasning på 48,2 mio. kr. Gevinstsiden består af 

tidsgevinsterne ved anvendelse af den digitale løsning på 37,6 mio. kr. årligt ved fuld indfasning og reduktionen i udgifterne til 

forebyggelige indlæggelser, der bidrager med 10,6 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. I år 1 er der anskaffelses- og 

implementeringsomkostninger på 109 mio. kr. Samlet giver det et resultat over den 5-årige periode på 40,7 mio. kr. I et 

gennemsnitligt driftsår efter fuld indfasning vil det årlige resultat være på 36,8 mio. kr. svarende til det gennemsnitlige resultat for 

årene 3-5.   

Den kommunale business case fremgår af nedenstående tabel. Gevinsterne ved reduktion i den kommunale medfinansiering på 

indlæggelser indgår ikke i casen, da kommunerne ikke kan realisere det i en kommunal økonomi.  
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Tabel 8. Kommunale gevinster ved digital tidlig opsporing fordelt på år 1-5 (mio.kr.) 

    År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Gevinster             

Sparet tid 
Hjemmeplejen           5,5          20,8          27,7          27,7          27,7  

Plejecentre           2,0            7,4            9,9            9,9            9,9  

Reduktion i kommunale omkostninger til 
forebyggelige indlæggelser Kommunale hjemmeplejen            -               -               -               -               -    

Kommunale plejecentre            -               -               -               -               -    

Regionen            -               -               -               -               -    

Gevinster i alt pr. år 
            7,5          28,2          37,6          37,6          37,6  

Akkumulerede gevinster 
            7,5          35,7          73,3        111,0        148,6  

       

Omkostninger             

Anskaffelse af løsning          -21,3          

Drift af løsningen og snitflade              -             -6,1           -6,1           -6,1           -6,1  

Udstyr til medarbejderne og mødelokaler 
Hjemmeplejen        -12,3             -               -           -12,3             -    

Plejecentre          -3,6             -               -             -3,6             -    

Implementering - hjemmeplejen 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger        -34,0          

Undervisning i redskaber        -18,3          

Undervisning i løsningen          -3,3          

Implementering - plejecentre 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger        -10,2          

Undervisning i redskaber          -5,3          

Undervisning i løsningen          -1,0          

Omkostninger i alt pr. år 
       -109,3           -6,1           -6,1         -22,0           -6,1  

       
Årligt resultat  

       -101,8          22,1          31,5          15,6          31,5  

Akkumuleret resultat 
       -101,8         -79,7         -48,1         -32,5           -1,0  

 

Da det på grund af sammensætningen af den kommunale medfinansiering ikke er muligt for kommunerne at realisere besparelser 

på aktivitetsbestemt medfinansiering, indgår gevinsterne vedrørende de forbyggelige indlæggelser ikke i business casen for 

kommunerne. Det resulterer i, at casen ikke længere er positiv set over 5 år, men bliver negativ med et tab på 1 mio. kr. Det 

skyldes, at de akkumulerede gevinster går fra 190 mio. kr. til 148,6 mio. kr., mens omkostningerne til anskaffelse og 

implementering fastholdes. Tidsgevinsten kan altså ikke alene give en positiv business case. Ses der på et gennemsnitligt driftsår 

efter fuld indfasning, vil det årlige resultat dog være på 26,2 mio. kr., svarende til gennemsnittet af resultatet i år 3-5. Set over en 

længere årrække end 5 år, vil casen derved blive positiv allerede fra år 6 med et plus på ca. 30 mio. kr.  

I bilaget fremgår selvstændige business cases opgjort for de andre scenarier for gevinster i forbyggelige indlæggelser og 

selvstændigt for de fem kategorier af kommuner, jf. bilag 9.  

  



15 

6.6 Perspektivering 
Gevinsterne kan være større end angivet i middelscenariet. Tre forhold gør, at gevinsterne kan være større end angivet i 

middelscenariet. 1. Den demografiske udvikling, 2. Et reduceret plejebehov i hjemmeplejen som følge af, at indlæggelser undgås og 

3. Usikkerheden i data om forbyggelige indlæggelser, der kan betyde, at gevinster større.  

Den demografiske udvikling: Vurderingen af potentialet ved at anvende tidlig opsporing bør ses i forhold til den fremtidige 

demografiske udvikling. I de kommende år sker der en vækst i antallet af 65+ årige herunder en vækst i antallet af 85+ årige, der 

alt andet lige udgør den mest plejekrævende gruppe. Business casen tager ikke højde for den gevinst, der kan opnås med 

anvendelse af tidlig opsporing set i forhold til væksten i målgruppen for tidlig opsporing. Det må antages, at der ved en større 

målgruppe også vil være en samlet større national gevinst. 

Reduceret plejebehov som følge af indlæggelser undgås: Udover gevinster i forhold til forebyggelige indlæggelser og tidsforbrug 

peger nogle kommuner på, at der i hjemmeplejen kan være en gevinst i forhold til et reduceret plejebehov. Gevinsten opstår, når 

en forværring i borgerens tilstand forebygges, hvorved det øgede plejebehov, der typisk opstår frem mod en indlæggelse og efter 

en indlæggelse reduceres eller helt undgås, hvis indlæggelsen undgås. Størrelsen af denne gevinst er vanskelig at estimere. 

Gevinsten vil primært vedrøre hjemmeplejen, hvor der løbende sker visitering og revisitering af tid til borgeren i forhold til det 

konkrete plejebehov og funktionsniveau.  

Usikkerhed i data om forebyggelige indlæggelser. De store forskelle der ses i udviklingen i omfanget af forebyggelige indlæggelser 

i referencekommunerne kan dække over, at der reelt er en generel baggrundsstigning i antallet af indlæggelser. Sammenholdes 

dette med, at data vedrørende forebyggelige indlæggelser fra projektkommunerne har et vist spænd, er der mulighed for, at 

gevinsten i middelscenariet reelt kan være underestimeret. I de perspektiverende beregninger viser maksimal gevinstscenariet, 

således at der kan være et akkumuleret resultat over en 5-årig periode på 260. mio. kr. mod de 41 mio. i middelscenariet.  

Der er altså en mulighed for, at gevinsterne reelt er større end beregnet – særligt i hjemmeplejen. Samlet vil en medtagelse af flere 

gevinster og indregning af den demografiske udvikling forventeligt påvirke gevinsterne og resultatet i en opadgående retning. 

Gevinsterne vil blive omfordelt med den nye afregningsmodel i 2018. I 2018 ændres modellen for kommunernes medfinansiering 

af indlæggelser. Ændringen betyder, at der indføres en aldersdifferentiering af procentsatserne, og loftet for medfinansiering bliver 

hævet. Det betyder, at kommunernes medfinansiering for blandt andet de 65+ årige stiger. Konkret stiger medfinansieringen til 

følgende niveauer: 

• Aldersgruppen 65-79 år er medfinansieringsprocenten 45 pct. og loftet 25.000 kr. 

• Aldersgruppen +80 år er medfinansieringsprocenten 56 pct. og loftet 30.000 kr. 

Ændring betyder, at for de 65+ årige borgere, vil kommunerne fremover skulle betale en større andel af omkostningen til 

indlæggelserne. Hvis det forudsættes, at priserne pr. indlæggelse (DRG-taksten) fastholdes, vil det for den opstillede business case 

betyde, at der sker en omfordeling af gevinster fra regionerne til kommunerne. Det skyldes, at der for hver undgået indlæggelse vil 

være en relativt større besparelse i kommunerne, da de fra 2018 forventeligt får en større gennemsnitlig omkostning pr. 

indlæggelse af 65+ årige borgere. Regionernes gevinst vil omvendt falde, da en del af omkostningen flyttes til kommunerne, 

hvorved en større del af gevinsten ved færre indlæggelser også vil tilfalde kommunerne.  

Set fra kommunernes perspektiv burde dette styrke kommunernes incitament til at arbejde med metoder og redskaber, der kan 

reducere omfanget af indlæggelser, herunder også tidlig opsporing og de tilhørende redskaber. 

Implementering af redskaberne giver også en række kvalitative gevinster: I den oprindelige evaluering blev der afdækket en 

række kvalitative gevinster ved anvendelse af det faglige redskab og den digitale løsning. Det overordnede billede fra evalueringen 

er, at både medarbejdere og ledere i hjemmeplejen og på plejecentre oplever, at den digitalt understøttede metode giver en lang 

række faglige, organisatoriske og effektivitetsmæssige gevinster.  

Medarbejdere og ledere er enige om, at digitalt understøttet tidlig opsporing både giver en række fordele i forhold til at 

understøtte de forskellige opgaver relateret til tidlig opsporing, men også en række andre forhold som for eksempel at styrke den 

faglige dialog mellem medarbejdergrupper. Derudover styrker løsningen den faglige kvalitet i form af systematisk opsporing og 

indsats, og derudover styrker digitalt understøttet tidlig opsporing overlevering af informationer mellem medarbejderne, og det 

skaber et godt overblik over borgernes tilstand. Løsningen styrker samtidig medarbejderes faglige kvalifikationer og skaber et fælles 

fagligt sprog om ændringer i borgerens tilstand. De oprindelige fem projektkommuner har tilkendegivet en udbredt tilfredshed med 

både den faglige metode og med det digitale værktøj.  

Redskaberne og et digitalt værktøj kan give et forbedret datagrundlag: Anvendelse af systematisk tidlig opsporing giver desuden 

et styrket datagrundlag, både vedrørende den enkelte borgers tilstand og udvikling, men også om resultaterne af de faglige 

indsatser på tværs af enheder i den enkelte kommune. Et sådant datagrundlag giver bedre forudsætninger for datadreven 

kvalitetsudvikling i kommunerne og dermed grundlag for en forbedret faglig praksis. 
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6.7 Vurdering af risiko for potentiale udebliver 
I det følgende afsnit er de primære risikofaktorer, der kan påvirke potentialet beskrevet. Dette tager udgangspunkt i de dele af 
business casen, hvor der har været størst usikkerhed. Usikkerheden i omkostningssiden vurderes at være lille, da oplysningerne er 
baseret på faktiske gennemførte projekter i de fem kommuner.  

Derved er den beskrevne risiko koncentreret om forhold, der kan påvirke gevinstsiden af business casen. Risikoelementerne 

behandles i de følgende tre afsnit. 

Forudsætning om udbredelse af metoden og løsningen 

Business casen bygger på en forudsætning om, at redskaberne og den digitale løsning udbredes til alle landets 98 kommuner og 

implementeres 100 pct. i hjemmeplejen og på plejecentre. Vælger nogle kommuner at gå andre veje, eller er der kommuner, der 

ikke implementerer løsning og redskaberne fuldt ud, vil det påvirke gevinsterne. De faktorer, der kan påvirke implementeringen er 

også fremhævet i afsnittet omkring implementeringsanbefalinger. De primære faktorer, der kan hindre god implementering er: 

• Manglende ledelsesopbakning og prioritering og ressourcer til uddannelse, opfølgning og arbejdet med løsningen og 

metoden 

• Kompetencer hos medarbejderne, fx digitale kompetencer 

• Problemer med den digitale løsning, fx manglende mulighed for at få etableret snitflade mellem den digitale løsning og 

kommunens EOJ-system, hvilket er en udfordring for en af de fem projektkommuner 

• Problemer med kommunens øvrige it, hardware mv., der påvirker afvikling af den digitale løsning 

Risiko for at effekt i forbyggelige indlæggelser ikke er robust 
Som det er beskrevet i afsnit 4, er der usikkerhed om gevinsterne forbundet med nedbringelsen af antallet af forebyggelige 

indlæggelser. 

7 Implementeringsanbefalinger 
Som led i den oprindelige evaluering er der både gennemført en spørgeskemaundersøgelse og foretaget en lang række interviews 

samt observationsstudier, hvor de fem kommuners erfaringer med implementering af løsningen er afdækket. Erfaringerne er i det 

følgende samlet i en række opmærksomhedspunkter og anbefalinger, der kan anvendes som huskeliste, når man forbereder 

implementeringen af digitalt understøttet tidlig opsporing. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Tema 1: Forberedelse og opstart 
For at sikre det nødvendige grundlag for implementeringen bør man indledningsvist foretage afdækning og vurdering af en række 

forhold: 

Valg af digital løsning 

• Afklar valg af digital løsning og de krav, løsningen stiller til medarbejdernes kompetencer og jeres it-miljø, herunder krav 

til devices og snitflade til EOJ-systemet. 

Kompetenceudvikling 

• Afklar behov/omfang for kompetenceudvikling: Der bør gennemføres kompetenceudvikling for alle medarbejdere, der 

skal anvende metoden og det digitale værktøj. 

• Afklar tilrettelæggelse af kompetenceudviklingen: Der er gode erfaringer med en relativt kort intro til metoden og 

værktøjet (ca. en times tid) og derefter direkte i gang med at bruge værktøjet, fx ved at der i kursuslokalt arbejdes med at 

oprette habituel tilstand på egne borgere, så man med det samme får metode og værktøj ”ind under huden”. 

Tema 1 

Forberedelse og opstart 

Tema 2 

Implementering 

Tema 3 

Drift 

Tema 3: Tværgående fokusområder 

Ledelsesinvolvering, økonomi og gevinstrealisering 

Figur 4. Temaer relevante for implementering 



17 

Devices 

• Afklar behovet for devices til medarbejderne: Skal alle medarbejdere have en smartphone, eller skal nogle faggrupper 

have andre typer devices (fx tablets), og kan nogle evt. anvende eksisterende PC’ere? 

• Hvordan er medarbejderne udstyret med relevante devices aktuelt, og hvilket behov for supplerende indkøb af devices 

giver dette? 

• Afklar om de devices, I har aktuelt, kan fungere med den valgte digitale løsning (afklar hvilke tekniske krav løsningen 

stiller til jeres devices). 

Projektorganisering 
At implementere en digitalt understøttet faglig metode som tidlig opsporing kræver en dedikeret implementeringsindsats, og 

derfor at der afsættes de fornødne ressourcer og kompetencer til implementeringen.  

Styregruppe 
Det anbefales, at der nedsættes en styregruppe med deltagelse af den øverste ledelse, hjemmepleje, plejecentre, sygepleje og it-

afdeling. Styregruppen har ansvar for tidsplan og budget samt evt. business case, hvis en sådan udarbejdes. 

Projektroller 
Et centralt element heri er desuden en tilstrækkelig projektorganisering. Der er en række roller, der skal kunne bemandes: 

Rolle Hovedopgaver Opmærksomhedspunkter 

Projektleder  • Planlægning af det samlede forløb (hovedtidsplan) 

• Planlægning af aktiviteter, fx kompetenceudvikling 
mv. 

• Opfølgning på projektbudget/forbrug 

• Koordinering med de faglige tovholdere (plejecentre 
og hjemmeplejegrupper) samt med teknisk 
tovholder 

• Ansvar for opfølgning på implementeringen (fx 
audits, statistik på anvendelsesgrad af den digitale 
løsning etc.) 

Det er en fordel, at projektlederen har faglig 
indsigt i tidlig opsporing og fagområdet 
generelt 

Faglige Tovholdere • Ansvar for implementeringen på hvert plejehjem og 
i hver hjemmeplejegruppe (kan fx være de daglige 
ledere) 

• Håndtere diverse faglige uklarheder og spørgsmål 
fra medarbejderne samt sikre at metode og værktøj 
anvendes korrekt 

Det er væsentligt, at de faglige tovholdere 
har den fornødne tid til opgaven – herunder 
at være tilgængelig for div. tvivlsspørgsmål 
fra medarbejderne  

Teknisk tovholder • Bindeled mellem fagområdet og IT afdelingen 

• Ansvar for afklaring og håndtering af div. tekniske 
udfordringer mellem eget systemlandskab og digital 
løsning/IT leverandør 

• Ansvarlig for dialog med IT-leverandør i samarbejde 
med projektlederen 

Det er en fordel at personen er fra IT 
afdelingen og har en vis indsigt i fagområdet 

Underviser • Underviser i metoden og det faglige værktøj og den 
digitale løsning 

Sikre det er en medarbejder med både 
indsigt i de faglige dele og brugen af den 
digitale løsning 

Økonomi/analyse • Opfølgning på effekterne ved arbejdet, business 
case og økonomiopfølgning. Fx i forhold til at følge 
fald i forebyggelige indlæggelser. 

 

 

Anskaffelse af en digital løsning 

Ved valg af digital løsning bør følgende vurderes: 

• Pris (indkøb (inkl. tilpasninger, snitflader mv.) og drift) 

• Andres erfaringer med at anvende den digitale løsning i hverdagen. Der findes forskellige løsninger på markedet og er 

funktionalitet i nogle EOJ-systemer 

• Løsningens funktionalitet og brugervenlighed (få en demonstration så I tydeligt kan se hvordan løsningen fungerer) 

• ”Fagligt fit”: Kan løsningen understøtte andre faglige værktøjer, der anvendes i dagligdagen (fx TOBS el. lign)? 

• Kan der etableres en snitflade til jeres EOJ-system? 
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• Understøtter jeres EOJ-system Fælles Sprog III og kan tidlig opsporingsobservationerne knyttes til Fælles Sprog III 

tilstande i jeres EOJ-system og understøtter jeres EOJ-system beslutningsstøtte til dette baseret på Fællessprog III's 

mapningsklassifikationer? 

 

7.2 Tema 2: Implementering 
 
Tilrettelæggelse af anvendelsen af den faglige metode 
For at opnå gevinst med anvendelse af metoden samt løsningen, og sikre en ensartet tilgang blandt andet således, at der er en klar 

og fælles tilgang til hvad det betyder at en borger er triageret i henholdsvis grøn, gul, og rød, er der behov for at fastlægge hvordan 

den faglige metode og det digitale værktøj præcist anvendes. I den sammenhæng findes følgende opmærksomhedspunkter og 

anbefalinger: 

• Afklar hvilket fagligt redskab I ønsker at anvende – det er primært ”Ændringsskemaet” og ”Roskildehjulet” der er 

relevante (jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om triage og tidlig opsporing) 

• Fastlæg arbejdsgange for tidlig opsporing: 

o Afklar hvem udfylder habituelskema for borgeren (fx borgerens faste medarbejder) 

o Afklar hvem foretager ændringsregistrering (fx alle hjælpere og assistenter i hjemmeplejen inkl. vikarer) 

o Fastlæg hyppighed for ændringsregistrering – fx ved hvert besøg eller når der observeres en ændring  

o Fastlæg kriterier for revurdering af habituel tilstand – Fx: 

▪ Efter indlæggelse/sygdomsforløb hvor funktionsniveau vurderes permanent ændret  

▪ Hvis der ikke har været ændringer i en længere periode 

▪ Hvis der ”konstant” er mange ændringer  

• Fastlæg kriterier for triageringsgrupperne (grøn, gul og rød): Det anbefales at anvende Sundhedsstyrelsens definitioner 

• Fastlæg hvilke ændringsregistreringer skal dokumenteres i journalen. Fx når borger triageres rød 

• Fastlæg ansvarsdeling i forhold til at følge op på ændringer og igangsætte faglige indsatser 

• Fastlæg setup for tavle-/triagemøder – herunder: 

o Organisering – hvem deltager? Fx alle medarbejdere i en hjemmeplejegruppe i dagvagt hver dag og en 

sygeplejerske en gang om ugen 

o Hyppighed og varighed af møder – fx et kort dagligt møde og et ugentligt længere møde 

o Roller på mødet: Hvem er mødeleder og sikrer at man kommer gennem borgere der er triageret gul og rød? 

o Hvordan og hvem forbereder mødet – fx løber mødelederen oversigten over borgere igennem og vurderer 

hvilke af de gule borgere det er vigtigst at få talt om 

o Hvordan aftales opgaver på mødet, der vedrører udredning eller faglige indsatser for den enkelte borger? 

Opmærksomhedspunkter i forhold til den tekniske implementering 
I forhold til den tekniske implementering af den digitale løsning, bør følgende overvejes: 

• Ønsker I at drifte løsningen selv eller ønsker I at IT leverandøren drifter for jer? Overvej fordele og ulemper ift. jeres 

øvrige IT drift og den økonomi der knytter sig til de to løsninger. 

• Sørg for at teste alle dele af løsningen i jeres eget IT-miljø, så I er sikre på at løsningen fungerer når der rulles ud til 

medarbejderne. Det kan anbefales først at lave en pilotudbredelse– fx til en afdeling på et plejehjem og/eller en 

hjemmeplejegruppe, hvor løsningen anvendes og testes over en kortere periode. 

• Lav et test setup hvor I tester de enkelte dele af løsningen skridt for skridt og identificerer fejl og mangler og 

dokumenterer disse, så de kan afklares med leverandøren inden udbredelse. 
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Organisering af opgavevaretagelsen  
Erfaringsopsamlingen fra evalueringen af digital tidlig opsporing blandt de fem kommuner viste at rollefordelingen mellem de 

forskellige faggrupper særligt i hjemmeplejen kan fastlægges på forskellig vis, og derfor er det relevant at tage stilling til dette som 

led i implementeringen. 

For det første bør arbejdsdelingen mellem sygeplejersker og øvrigt sundhedsfagligt personale fastlægges -herunder bør følgende 

overvejes: 

• Fastlæggelse af sygeplejens rolle: 

o Som udgangspunkt foretager sygeplejerskerne ikke ændringsregistrering eller udfylder habituel skemaer. Det er 

væsentligt at fastlægge hvordan sygeplejerskerne med den højeste sundhedsfaglige kompetence i plejen indgår 

i tidlig opsporing.  

o Som udgangspunkt bør sygeplejerskerne deltage i nogle af de faste triage-/tavlemøder således at det øvrige 

sundhedsfaglige personale kan sparre fagligt med dem. Om sygeplejerskerne skal deltage i samtlige triage-

/tavlemøder og om de skal varetage mødeledelsen bør ligeledes afklares.  

o Det er i den sammenhæng væsentligt at huske, at en dygtig fagperson ikke nødvendigvis har forudsætninger for 

også at være en dygtig mødeleder. 

Rollefordeling mellem daglig leder, assistenter, hjælpere og vikarer bør ligeledes fastlægges.  

• Daglig leder kan fx deltage i tavlemøderne og kan evt. varetage mødeledelsen.  

• I de fem kommuner der indgik i evalueringen er gode erfaringer med at lade medarbejdere (assistenter) varetage 

mødeledelsen. 

• Det bør afklares om vikarer også foretager ændringsregistrering – dette kan fx afgrænses ved at faste vikarer foretager 

ændringsregistrering mens ”løse vikarer” ikke involveres i tidlig opsporing.  

Udbredelsestilgang 
Det er erfaringen fra de fem kommuner, at det kræver en indsats at implementere tidlig opsporing, da der er tale om en ny faglig 

metode som mange medarbejde skal tilegne sig og mestre. Derfor vil der naturligt opstå spørgsmål og uklarhed blandt 

medarbejdere ligesom det at anvende en ny digital løsning også typisk vil resultere i spørgsmål og behov for assistance i de første 

dage eller uger efter udbredelse. 

Det anbefales derfor at anvende en sekventiel udbredelsesmodel, hvor man som nævnt tidligere først foretager 

pilotimplementering på en plejecenterafdeling og i en mindre hjemmeplejegruppe. Når eventuelle udfordringer faglige som 

tekniske er løst påbegyndes udbredelse. Først teknisk implementering, så kompetenceudvikling og så ibrugtagning af metode og 

digital løsning. Dette bør igen ske stepvis – fx først på plejecentrene – et plejecenter af gangen (afhængig af størrelse – hvis der er 

mange små plejecentre, kan der implementeres på nogle stykker ad gangen). 

Den sekventielle model sikrer, at læring fra de første enheder kan overføres til de næste, og at faglige og tekniske problemer løses 

inden metode og digital løsning rulles ud til et meget stort antal enheder og medarbejdere. 

7.3 Tema 3: Drift 
Når metode og digital løsning er udbredt til de dele af organisationen man har valgt at implementere i, overgår man til en 

driftssituation. Der vil løbende være behov for at have fokus på følgende forhold: 

• Løbende kompetenceudvikling: Der vil være behov for at uddanne nye medarbejdere i metoden og værktøjet 

• Opfølgning på anvendelse: Der bør også i driftssituationen være fokus på om tidlig opsporing anvendes af alle 

medarbejdere som fast praksis 

• Justering af organisering og arbejdsgange: Der kan over tid være behov for at justere på organisering og arbejdsgange – 

eksempelvis er det erfaringen at man efterhånden som man bliver mere fortrolig med metoden kan optimere afviklingen 

af triage-/tavlemøder – herunder hyppighed, mødelængde mv. 

• Vedligehold: Der vil over tid blandt andet være behov for udskiftning af devises, og der bør afsættes midler til dette i 

driftsbudgettet 
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7.4 Tema 4: Tværgående fokusområder 
 
Ledelsesinvolvering  
Skab en klar rammesætning og fortælling omkring tidlig opsporing i kommunen, og skab den nødvendige ledelsesopbakning. Der er 

stor forskel på den ledelsesmæssige opmærksomhed på nye faglige metoder og digitale værktøjer i kommunerne. Derfor er det 

afgørende, at der indledningsvist bruges energi på at rammesætte, hvad formålet med tidlig opsporing og den digitale løsning er, 

hvad det kan bidrage med, og om det bunder i et behov om optimering, kvalitetsforbedringer, et fagligt løft eller lignende. 

Følgende er centrale elementer: 

• Kommuniker klart om formål og mål: Det er erfaringen, at klar kommunikation om formål med og mål for at tage digital 

tidlig opsporing i anvendelse er væsentligt for organisationens forståelse af hvorfor det er vigtigt at bruge tid og kræfter 

på at implementere metoden og den digitale løsning.  

• Tilstedeværelse: Implementering kræver ledelsesmæssig tilstedeværelse og involvering. Lederne skal både enkeltvis og 

som samlet ledergruppe kommunikere klart, vedholdende og synligt at implementeringen er væsentlig, og at den skal 

prioriteres. Den daglige ledelsesopgave er helt central for at fastholde fokus på den enkelte medarbejders anvendelse af 

metoden. Hvis man først en gang som leder har signaleret, at det er besværligt at anvende metoden, og at man godt kan 

”springe” tidlig opsporing over, fordi der fx er uvilje mod implementeringen pga. travlhed, kan man næsten være sikker 

på, at implementeringen ikke prioriteres fremadrettet og derfor risikerer at fejle.   

• Ressourceallokering:  

− Det er væsentligt at sikre, at der er den fornødne tid til de nye opgaver. Nye opgaver tager altid mere tid i 

starten indtil man har tillært sig de nye rutiner, og der vil typisk opstå uklarheder og spørgsmål, der skal være 

tid til at håndtere.  

− Det er centralt at ledelsen afsætter ressourcer til den nødvendige projektorganisering jf. ovenstående afsnit 

herom. 

Økonomi og gevinstrealisering 
Udgangspunktet er, at økonomien omkring projektet bliver mere klart til en start. Herunder både udgifter til opstart, 

implementering og drift. Derfor bør der tidligt i projektet afklares følgende økonomiske forudsætninger for projektet herunder: 

• Udgift til digital løsning (indkøb og drift/licenser). Herunder også evt. omkostninger til tilpasninger af løsningen og tilkøb 

af snitflader til EOJ-systemet   

• Udgift til nye devises og udstyr til mødelokaler – fx storskærme 

• Udgift til kompetenceudvikling og frikøb af medarbejdere til kompetenceudvikling samt projektleder og evt. faglige 

tovholdere 

• Vurder gevinstpotentiale ved fald i forebyggelige indlæggelser 

• Udarbejde evt. en business case, hvor udgifter og gevinster indgår, som kan opdateres undervejs i forløbet, således at der 

fastholdes et fokus på både at overholde udgiftsbudgettet og på at realisere gevinsterne 

Derudover anbefales, at der løbende følges op på de økonomiske forudsætninger for implementeringen (både implementering og 

drift). Er der udarbejdet en business case, følges ligeledes op på gevinsterne, således at budget og business casen løbende kan 

justeres, og årsager til justeringer kan drøftes i styregruppen eller hvor indsatsen er forankret i en driftssituation. 
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8 Bilag – forudsætninger og uddybende materiale 
 

Tabel 9. Nøgletal brugt til beregning af omkostninger til implementering 

Udgift Enhed brugt til estimering af omkostning i kommunerne Værdi i kr. 

Projektledelse Omkostning pr. borger i indsats 208 

Øvrige projeketomkostninger Omkostning pr. borger i indsats 135 

Undervisning i redskabet - afholdelse Afholdelse pr. borger i indsats 271 

Undervisining i digital løsning - afholdelse Afholdelse pr. borger i indsats 36 

Anskaffelse af løsningen Jf. valg til højre 5 

Tilpasning af løsningen Gns. pr. kommune 9.000 

Anskaffelse af snitflade til EOJ Enhedspris pr. kommune 170.000 

Anskaffelse af udstyr til medarbejder og mødelokaler (skærme 
mv.) 

Gns. pr. borger i indsats 134 

Driftsomkostninger til løsningen Gns. pr. kommune - årlige 1 

 

Tabel 10. Øvrige forudsætninger 

Forudsætning: Værdi: 

Omkostning til indlæggelse – kommunal andel (34 pct). 2017 niveau. 
Data hentet af Aalborg kommune fra deres afregning med regionen på de specifikke diagnoser. Det er et 
vægtet gennemsnit for de diagnoser der indgår i opgørelserne. 

9.377 kr. 
 

Omkostning til indlæggelse – regional andel (66 pct). 2017 niveau. Udregnet pga. af ovenstående. 18.202 kr. 

Effektive timer pr. årsværk. Fratrukket de effektive timer er tidsforbruget til uddannelse, hvorfor 
omkostninger til frikøb ikke indgår i business casen. 

1.418 timer 

Gennemsnitlig bruttoløn for medarbejdere i plejeboliger og hjemmeplejen. 
Tallet er et gennemsnit at det gennemsnitlige lønniveau i de frem kommuner. 

371.205 kr. 

Effektiv timepris i kr.  262 kr. 

Levetid for udstyr til medarbejderne 3 år 

Gennemsnitligt antal habituelle tilstande, der udarbejdes pr. borger pr. år 9,3 

Ændringsobservationer, der registreres pr. borger pr. md. 0,5 

Indfasning af gevinster  År 1: 20% 
År 2: 75% 

År 3: 100% 
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Tabel 11. Forskellen på den digitale og ”ikke” digitale understøttelse af tidlig opsporing 

Før-situationen 

  

Efter-situationen 

 
Løsning: 

• Borgerens habituelle tilstand udarbejdes på et skema og tilstandens 
beskrives i ”borgerprofilen” i kommunens EOJ-system 

• Observationer registreres på papirskemaer, der placeres i en mappe 
hos borgeren 

• Samlet overblik opstilles på en fysisk tavle/oversigtsplanche 
• Centrale observationer registreres i kommunens EOJ-system i 

borgernes journal 
• Aftaler dokumenteres eller der udarbejdes handleplaner i EOJ-

systemet 
• Evt. oversigter over borgerens triage-farve i deres EOJ-system, fx i 

et word-dokument, der løbende opdateres 
 

Løsning: 
• Borgerens habituelle tilstand udarbejdes i den digitale løsning, og 

der henvises til den habituelle tilstand i beskrivelsen af borgerne i 
”borgerprofilen” i kommunens EOJ-system 

• Observationer registreres i den digitale løsning 
• Samlet overblik opstilles automatisk af den digitale løsning med 

prioritering i forhold til ændringsmarkeringerne 
• Centrale observationer registreres i kommunens EOJ-system i 

borgernes journal 
• Aftaler dokumenteres eller der udarbejdes handleplaner i EOJ-

systemet 
• Med snitfladen til EOJ-systemet overføres seneste habituelle 

tilstand og seneste ændringsskema fra den digitale løsning 
automatisk til EOJ-systemet – fx på et selvstændigt faneblad i 
hjemmehjælpsmodulet/journalen 

Kendetegn: 
• Observationerne registreres i mapper 
• Resultatet af triageringen angives på en fysisk tavle (uden adgang til 

registreringerne) 
• Medarbejderne skal huske at lave registreringer og tage dem med 

til relevante møder 
• Skemaer og tavler er analoge 
• Oplysningerne gemmes delvist ustruktureret i EOJ-systemet og kan 

kun ses via opslag på den enkelte borger i journalen 
 

Kendetegn: 
• Observationerne registreres i den digitale løsning, hvor triagering 

foretages og er tilgængelige for alle medarbejdere og 
personalegrupper på de mobile enheder og de digitale tavler 

• Medarbejderne vælger selv, hvornår de registrerer observationer, 
men registreringerne kommer altid automatisk videre til alle 
kolleger 

• Skemaer og tavler er digitalt understøttet. Ingen papirer i mapper, 
tasker og lommer 

• Oplysningerne gemmes struktureret i den digitale løsning, og der 
kan ses historik, overblik på tværs af borgere og på de enkelte 
borgere 
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9 Bilag: Perspektiverende business case scenarier 
I tillæg den opstillede business case der er opstillet følgende 7 perspektiverende business cases. 

Nr. Beskrivelse 

A.  Maksimal effekt i forhold til forebyggelige indlæggelser 
I denne case er der regnet med den maksimale effekt på de forebyggelige indlæggelser indenfor det spænd, der er i data fra slutmålingen. I det 
scenarie ses der et fald både i hjemmeplejen og på plejecentrene. Faldet i indlæggelser pr. indbygger er for hjemmeplejen 0,017 og plejecentrene 
0,048. I nedenstående tabel er business cases opstillet med udgangspunkt i de effekter. Øvrige faktorer og input er fastholdt. 

B.  Baseret på minimal effekt i forhold til forebyggelige indlæggelser 
I denne case er der regnet på den minimal effekt på de forebyggelige indlæggelser indenfor det spænd, der er i data fra slutmålingen. Med 
udgangspunkt i de data udebliver effekten på de forebyggelige indlæggelser. Business casen, der kan regnes på bliver derfor udelukkende på 
gevinsterne ved sparet tid.  

C Bruger redskaber systematisk og har en digital løsning 
Den nationale business case opstillet for kommuner, der allerede bruger redskaberne systematisk og har en digital løsning.  

D Bruger redskaber systematisk - men har ikke en digital løsning 
Den nationale business case opstillet for kommuner, der allerede bruger redskaberne systematisk, men ikke har en digital løsning. 

E Bruger redskaber (dog ikke systematisk) og har ikke en digital løsning 
Den nationale business case opstillet for kommuner, der bruger et af redskaberne (dog ikke systematisk) og ikke har en digital løsning. 

F Bruger ikke redskaber og har ikke en digital løsning 
Den nationale business case opstillet for kommuner, der ikke bruger et af redskaberne og ikke har en digital løsning. 

G Bruger redskaber (dog ikke systematisk) og har en digital løsning 
Den nationale business case opstillet for kommuner, der bruger et af redskaberne (dog ikke systematisk) og har en digital løsning. 

 

9.1 A. Business case Baseret på maksimal effekt i forhold til forebyggelige indlæggelser 

    År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Gevinster             

Sparet tid 
Hjemmeplejen                 5,5                           20,8                27,7                27,7                27,7  

Plejecentre                 2,0                            7,4                  9,9                  9,9                  9,9  

Reduktion i kommunale 
omkostninger til forebyggelige 
indlæggelser 

Kommunale hjemmeplejen                 3,0                           11,3                15,1                15,1                15,1  

Kommunale plejecentre                 2,5                            9,5                12,7                12,7                12,7  

Regionen                 7,6                           28,5                38,0                38,0                38,0  

       

Omkostninger             

Anskaffelse af løsning                -21,3          

Drift af løsningen og snitflade                    -                             -6,1                 -6,1                 -6,1                 -6,1  

Udstyr til medarbejderne og 
mødelokaler Hjemmeplejen              -12,3                              -                     -                 -12,3                   -    

Plejecentre                -3,6                              -                     -                   -3,6                   -    

Implementering - hjemmeplejen 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger              -34,0          

Undervisning i redskaber              -18,3          

Undervisning i løsningen                -3,3          

Implementering - plejecentre 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger              -10,2          

Undervisning i redskaber                -5,3          

Undervisning i løsningen                -1,0          
       

Resultat                -88,6                           71,4                97,3                81,4                97,3  

Akkumuleret resultat                -88,6                          -17,2                80,1              161,5              258,8  
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9.2 B. Baseret på minimal effekt i forhold til forebyggelige indlæggelser 

    År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Gevinster             

Sparet tid 
Hjemmeplejen                 5,5                           20,8                27,7                27,7                27,7  

Plejecentre                 2,0                            7,4                  9,9                  9,9                  9,9  

Reduktion i kommunale 
omkostninger til forebyggelige 
indlæggelser 

Kommunale hjemmeplejen                  -                                -                     -                     -                     -    

Kommunale plejecentre                  -                                -                     -                     -                     -    

Regionen                  -                                -                     -                     -                     -    

       

Omkostninger             

Anskaffelse af løsning                -21,3          

Drift af løsningen og snitflade                    -                             -6,1                 -6,1                 -6,1                 -6,1  

Udstyr til medarbejderne og 
mødelokaler Hjemmeplejen              -12,3                              -                     -                 -12,3                   -    

Plejecentre                -3,6                              -                     -                   -3,6                   -    

Implementering - hjemmeplejen 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger              -34,0          

Undervisning i redskaber              -18,3          

Undervisning i løsningen                -3,3          

Implementering - plejecentre 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger              -10,2          

Undervisning i redskaber                -5,3          

Undervisning i løsningen                -1,0          
       

Resultat              -101,8                           22,1                31,5                15,6                31,5  

Akkumuleret resultat              -101,8                          -79,7               -48,1               -32,5                 -1,0  

 

9.3 C. Bruger redskaber systematisk og har en løsning 

    År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Gevinster             

Sparet tid 
Hjemmeplejen                  -                                -                     -                     -                     -    

Plejecentre                  -                                -                     -                     -                     -    

Reduktion i kommunale 
omkostninger til forebyggelige 
indlæggelser 

Kommunale hjemmeplejen                  -                                -                     -                     -                     -    

Kommunale plejecentre                 0,1                            0,3                  0,4                  0,4                  0,4  

Regionen                 0,1                            0,5                  0,7                  0,7                  0,7  

       

Omkostninger             

Anskaffelse af løsning                    -            

Drift af løsningen og snitflade                    -                                -                     -                     -                     -    

Udstyr til medarbejderne og 
mødelokaler Hjemmeplejen                -0,2                              -                     -                   -0,2                   -    

Plejecentre                -0,1                              -                     -                   -0,1                   -    

Implementering - hjemmeplejen 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger                -1,8          

Undervisning i redskaber                -1,4          

Undervisning i løsningen                -0,1          

Implementering - plejecentre 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger                -0,8          

Undervisning i redskaber                -0,6          

Undervisning i løsningen                -0,0          
       

Resultat                  -4,8                            0,8                  1,0                  0,7                  1,0  

Akkumuleret resultat                  -4,8                           -4,0                 -3,0                 -2,2                 -1,2  
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9.4 D. Bruger redskaber systematisk, men har ikke en digital løsning 

    År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Gevinster             

Sparet tid 
Hjemmeplejen                 2,8                           10,4                13,8                13,8                13,8  

Plejecentre                 1,1                            4,1                  5,5                  5,5                  5,5  

Reduktion i kommunale 
omkostninger til forebyggelige 
indlæggelser 

Kommunale hjemmeplejen                  -                                -                     -                     -                     -    

Kommunale plejecentre                 0,1                            0,5                  0,7                  0,7                  0,7  

Regionen                 0,1                            0,2                  0,3                  0,3                  0,3  

       

Omkostninger             

Anskaffelse af løsning                  -4,3          

Drift af løsningen og snitflade                    -                             -1,2                 -1,2                 -1,2                 -1,2  

Udstyr til medarbejderne og 
mødelokaler Hjemmeplejen                -2,8                              -                     -                   -2,8                   -    

Plejecentre                -0,8                              -                     -                   -0,8                   -    

Implementering - hjemmeplejen 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger                -7,1          

Undervisning i redskaber                -2,2          

Undervisning i løsningen                -0,8          

Implementering - plejecentre 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger                -2,1          

Undervisning i redskaber                -0,2          

Undervisning i løsningen                -0,2          
       

Resultat                -16,5                           13,9                19,0                15,4                19,0  

Akkumuleret resultat                -16,5                           -2,5                16,4                31,8                50,8  

 

9.5 E. Bruger redskaber (dog ikke systematisk) og har ikke en digital løsning 

    År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Gevinster             

Sparet tid 
Hjemmeplejen                 3,7                           14,0                18,6                18,6                18,6  

Plejecentre                 1,2                            4,5                  5,9                  5,9                  5,9  

Reduktion i kommunale 
omkostninger til forebyggelige 
indlæggelser 

Kommunale hjemmeplejen                  -                                -                     -                     -                     -    

Kommunale plejecentre                 0,6                            2,2                  3,0                  3,0                  3,0  

Regionen                 0,7                            2,6                  3,5                  3,5                  3,5  

       

Omkostninger             

Anskaffelse af løsning                -16,9          

Drift af løsningen og snitflade                    -                             -4,8                 -4,8                 -4,8                 -4,8  

Udstyr til medarbejderne og 
mødelokaler Hjemmeplejen              -10,1                              -                     -                 -10,1                   -    

Plejecentre                -2,9                              -                     -                   -2,9                   -    

Implementering - hjemmeplejen 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger              -25,9          

Undervisning i redskaber              -11,9          

Undervisning i løsningen                -2,7          

Implementering - plejecentre 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger                -7,4          

Undervisning i redskaber                -3,1          

Undervisning i løsningen                -0,8          
       

Resultat                -75,3                           18,4                26,2                13,2                26,2  

Akkumuleret resultat                -75,3                          -56,9               -30,7               -17,5                  8,7  
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9.6 F. Bruger ikke redskaber og har ikke en digital løsning 

    År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Gevinster             

Sparet tid 
Hjemmeplejen                  -                                -                     -                     -                     -    

Plejecentre                  -                                -                     -                     -                     -    

Reduktion i kommunale 
omkostninger til forebyggelige 
indlæggelser 

Kommunale hjemmeplejen                  -                                -                     -                     -                     -    

Kommunale plejecentre                 0,2                            0,7                  0,9                  0,9                  0,9  

Regionen                 0,3                            1,1                  1,5                  1,5                  1,5  

       

Omkostninger             

Anskaffelse af løsning                  -4,2          

Drift af løsningen og snitflade                    -                             -1,2                 -1,2                 -1,2                 -1,2  

Udstyr til medarbejderne og 
mødelokaler Hjemmeplejen                -2,0                              -                     -                   -2,0                   -    

Plejecentre                -0,7                              -                     -                   -0,7                   -    

Implementering - hjemmeplejen 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger                -5,2          

Undervisning i redskaber                -4,1          

Undervisning i løsningen                -0,5          

Implementering - plejecentre 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger                -1,7          

Undervisning i redskaber                -1,3          

Undervisning i løsningen                -0,2          
       

Resultat                -19,5                            0,6                  1,2                 -1,5                  1,2  

Akkumuleret resultat                -19,5                          -18,9               -17,7               -19,2               -17,9  

 

9.7 G. Bruger redskaber (dog ikke systematisk) og har en digital løsning 

    År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Gevinster             

Sparet tid 
Hjemmeplejen                 0,2                            0,9                  1,2                  1,2                  1,2  

Plejecentre                 0,1                            0,5                  0,7                  0,7                  0,7  

Reduktion i kommunale 
omkostninger til forebyggelige 
indlæggelser 

Kommunale hjemmeplejen                  -                                -                     -                     -                     -    

Kommunale plejecentre                 0,1                            0,2                  0,3                  0,3                  0,3  

Regionen                 0,1                            0,4                  0,5                  0,5                  0,5  

       

Omkostninger             

Anskaffelse af løsning                    -            

Drift af løsningen og snitflade                    -                                -                     -                     -                     -    

Udstyr til medarbejderne og 
mødelokaler Hjemmeplejen                  -                                -                     -                     -                     -    

Plejecentre                  -                                -                     -                     -                     -    

Implementering - hjemmeplejen 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger                -1,3          

Undervisning i redskaber                -1,0          

Undervisning i løsningen                  -            

Implementering - plejecentre 

Projektledelse og øvrige 
projektomkostninger                -0,6          

Undervisning i redskaber                -0,5          

Undervisning i løsningen                  -            
       

Resultat                  -2,8                            2,0                  2,7                  2,7                  2,7  

Akkumuleret resultat                  -2,8                           -0,8                  1,9                  4,6                  7,3  
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10 Bilag – spørgeskema 
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Spitze & Co er et skandinavisk konsulenthus med bred erfaring 
med rådgivning om digitale løsninger til borgerservice, 
velfærdsteknologi og telesundhed/telemedicin.  
 
 
 
 

Kontakt  
 

Spitze & Co. 
 -  København   
Lyngbyvej 421  
2820 Gentofte 

Tel: +45 31 67 53 32 
Tel: +45 29 47 62 75 

Mail: Jens@spitzeco.dk 
Mail: Thomas@spitzeco.dk 

www.SpitzeCo.dk 
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