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Vi kender KRAM: Potentiale ved reduktion 
i faktorer for en standartkommune 

 Kost 

– Udryd overvægt ~ besparelse i KMF på 5,6 mio. kr.  

 Rygning 

– Afskaffe rygning ~ besparelse i KMF på 9,6 mio. kr. 

 Alkohol 

– Afskaf alkoholmisbrug ~ besparelse i KMF på 4,6 mio. kr. (plus 
overførsel mv.)  

 Motion  

– Inaktive bliver moderat aktive ~ besparelse i KMF på 9,4 mio. 
kr. 

 Samlet potentiale i f.eks. Varde kommune ~ 29,2 mio. kr. 
ud af 168 mio. kr. i KMF. Det er over 17 %.    

 

Standard kommune har 50.000 indbyggere 

Kilde: Forebyggelsespakkerne, Statens Institut for Folkesundhed 
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Dansk perspektivering – kan 
forebyggelse betale sig? 

 »Systematiske sundhedstjek 
virker ikke. Det er naivt at tro, 
at man kan tage mennesker 
ud af deres miljø og få dem til 
at ændre livsstil«  

Torben Jørgensen: Afdelingschef 
ved forskningscenter for 
Forebyggelse og Sundhed ved 
Glostrup Hospital (i Information 
3. november 2012)  
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Kilde: 

http://ext
ranet.acsy
sweb.com
/vsiteman
ager/Munr
oeRHC/Pu
blic/Uploa
d/Docs/N
eeds%20
Assessme
nt/FNAL_
Marion-
County-
CHIP.pdf 
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Måske skal vi starte et andet sted – 
potentiale ved tidlig indsats  

 Leksand modellen er 

ét sted at starte 

 I Holstebro kalder de 

det 

”familieiværksætterne” 

 Erik Thorsted fortæller 

mere senere   
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Potentialeberegninger for 
Leksand/”Familieiværksætterne” i 
Danmark 

 Udført af Center for Economic and 

Business Research (CBS) (2012) 

 Deler kvinder op i otte grupper 

 

 

 

 

 

 Effekten antages at være et skridt op ad 

rangstigen 
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Samboende/gift  Ugift Effekt 

1) Videregående 
uddannelse 

5) Videregående 
uddannelse 

2) Erhvervsuddannelse 6) Erhvervsuddannelse 25 % 

3) Ungdomsuddannelse 7) Ungdomsuddannelse 50 % 

4) Ingen uddannelse  8) Ingen uddannelse  75 % 



Potentialeberegninger for 
Leksand/”Familieiværksætterne” i 
Danmark 

 Effekten er 
femårig 

 Besparelses
potentiale 
på 34.000 
kr. pr. 
førstegangs-
mor   

 1,1 mia. på 
landsplan  
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Andre tiltag på børneområdet… 
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 Programmer til børn imellem 0 og 12 år 

 Investering på 30.000 kr. pr barn i 

risikogruppen kan give et positivt afkast 

 Samlet økonomisk potentiale på ca. 1,6 mia. 

kr. (ved gennemførsel på 10.000 børn) 

(Rambøll rapport for socialstyrelsen) 
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 “En god start – 

Sammen”  

 Satspulje 2010-2014: 

"Børns trivsel i 

udsatte familier med 

overvægt eller andre 

sundhedsrisici" 

 10 modelkommuner: 

Glostrup, Hjørring, 

Horsens, Høje 

Tåstrup, Lolland, 

Nyborg, Odense, 

Syddjurs, Tønder og 

Vordingborg 
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