
Hvilke sundhedsfremmende indsatser skal 
kommunerne koncentrere sig om, og hvilke 

skal de lade ligge? 
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Skal sundhedsfremmende  
indsatser altid kunne betale sig? 

• JA! – men skal afkastet være i kroner? 

– Og hvor bredt skal de måles 

• Laver vi sundhedsfremme for fremme sundheden, 
eller for at spare penge. 

– Er kravet til andre serviceydelser, at de sparer penge? 

• Hvis vi kan lave noget der er både billigere og bedre – 
så er det en ”no brainer” 

– Men der er rigtig langt i mellem dem… 
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Forebyggelse er måske bedre end behandling, 
 men sjældent billigere.  

Kilde: Cohen, JT, Neumann PJ, Weinstein, MC, Does Preventive Care 

Save Money? 

Health Economics and the Presidential Candidates, NEJM, Febr. 14, 

2008  

Proportion af 1500 CEA ratioer publiceret i 599 artikler mellem 2000 og 2005 

Cost-effectiveness ratios, $ per QALY.
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279 preventive interventions

1221 Treatments for existing conditions

Costs↑ 

Health↓ 

US-$) 

1. Forebyggelse ikke 
+CE end behandling 

2. 20% cost-saving 

3. 80% cost-adding 

4. Forebyggelse koster 

5. Og altid på kort sigt 

Og forebyggelse skal 

derfor : 

Prioriteres og Finansieres 



Og det var hvis man fik gevinsten! 

• I Danmark får kommunen ca. 19% af gevinsten 
i sygehusvæsenet, via kommunal 
medfinansiering (KMF). 

• Hvis kravet er, at det skal være billigere i 
snæver driftsøkonomisk forstand, så får man 
næppe travlt i kommunerne.  

– Måske lave nogle rygestopstilbud… 
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Faktisk ikke så let at måle effekter og omkostninger 

Denmark, 35 years old male
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Netherlands, 20 years old person
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Source: Rasmussen et al, 2004 Source: van Baal et al, 2008 

Danish kroner (000), 1999 prices Euro(000), 2003 prices 

Hollandske studier fundamentalt andre resultater end de danske 

Hvad angår omkostningseffekter af ’usund livsstil’ på sundhedsvæsenet 



Og især på effektsiden!!! 

  
Hvordan ændres risiko-

faktorernes forekomst i 

befolkningen via ad-

færdsinterventioner og 

vilkårsændringer, f.eks. 

adgang, pris, påbud? 

• Vi ved meget om de epidemiologiske sammenhænge mellem 

risikofaktorerne (tobak, alkohol, …), og relativt meget om, hvad 

risikoeksponeringerne koster (om end med uenighed).  

• Vi ved meget lidt om varige ændringer i risikofaktorerne i befolkningen 

og forskellige dele af befolkningen, og endnu mindre om cost- og 

cost-benefit, ved det vi går rundt og gør.  

• Vi kan antage sammenhænge, men meget følsomt 

Epidemiologisk sundhedsforskning 

Lokale sundheds- og risikoprofiler  

KRAM projektet 



Strukturel forebyggelse i kommuner 

• Gøre det ”gode” valg let, og gør det ”dårlige” 
valg svært.  
– Kan omfatte mere end sundhedsvæsenet 

• I teorien fint, men i praksis altså ikke så let, og 
også uklart i hvilket omfang det giver effekt. 
– Klar effekt mellem priser og forbrug, fx cigaretter, 

men det er ikke et kommunalt anliggende 

• Så heller ikke her, er vi på sikker grund, men 
tanken er stadig god...  



Så hvad skal vi gøre og hvad  
skal vi lade ligge? 

• Vi bygger ikke håndboldhaller og støjskærme 
fordi vi tjener penge på det!!! 

• Hvis det bare skal handle om penge, så skal vi 
som minimum fokusere meget brede end 
hospitalsomkostningerne.  

• Kommunes egne plejeomkostninger og 
omkostninger på arbejdsmarkedet.  

 

 



Alkohol som eksempel 

9 

Omkostningsgruppe Omfattede ydelser: 

Overførselsindkomster Kontanthjælp 
Førtidspensioner 
Fleks-og skånejobordninger 
Sygedagpenge 
Bolig- og børnetilskud 
Revalideringsydelser 
Aktiveringsydelser 
Kursusgodtgørelse 
Orlov til børnepasning for personer, der ikke er 
dagpengeberettigede 
Pasning af nærstående, der ønsker at dø i eget hjem 
Pasning af børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsniveau 
Etableringsydelser 
Øvrige a-kasse ydelser (andet end efterløn, overgangsydelse, 
arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesgodtgørelse og 
orlovsydelse) 

Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser Alle sundhedsydelser med kommunal medfinansiering 
  

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Anbringelser 
Forebyggende hjælpeforanstaltninger 

Ikke medtagede omkostninger 
(listen er ikke fuldt dækkende, da mulighederne er uendelige) 

Kommunale løntilskud 
Pleje og omsorg 
Bosteder 
Støtte/kontaktperson ordninger 
Særlig støttepædagog i institution eller skole 
Kommunal genoptræning. 
 

 



Samlede omkostninger per borger 
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 Personer med alkoholrelateret 

sygehuskontakt og deres kontrolgruppe 

 

Personer i alkoholbehandling og deres 

kontrolgruppe 

 Alkohol-

overforbrugere 

(n=18.036) 

Kontrol 

 

(n=72.140) 

P-værdi Alkohol-

overforbrugere 

(n=34.330) 

Kontrol 

 

(n=137.339) 

P-værdi 

Kommunal medfinansiering af 

sundhedsomkostninger 

19.872 kr. 4.293 kr. 0,00 8.957 kr. 3.464 kr. 0,00 

Kommunale overførsler og 

ydelser mv.  

68.643 kr. 24.728 kr. 0,00 65.163 kr. 27.927 kr. 0,00 

Anbringelser og 

hjælpeforanstaltninger  

12.149 kr. 2.742 kr. 0,00 17.917 kr. 5.225 kr. 0,00 

 

Kommunale omkostninger i alt 

 

100.664 kr. 

 

31.763 kr. 

 

0,00 

 

92.037 kr. 

 

36.616 kr.  

 

0,00 

 



Mange penge, men 

• Husk på at sygeplejeomkostningerne, 
kriminalitet mv. ikke er med 

• Center for Alkoholforskning vurdere der er 
omkring 2-3 gange flere alkoholafhængige i 
Danmark.  

• Kan man forebygge alkoholafhængighed, så 
er der en ganske stort kommunaløkonomisk 
potentiale.  
– Kan vi det? 
– Kræver gode studier… 
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Genoptræning efter THA som eks.  

• Ser på data for THA patienter.  

• Identificere dem i LPR, 1998-2011 

• Identificere et OP år, og ser før og efter.  

• Matcher dem 1:4 på køn, alder, civilstand, 
bopælsgeografi i diagnoseåret.  

• Fanger data om arbejdsmarked, 
sundhedsforbrug mv. i DST registrer.  



Indkomst falder efter OP 
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Pension starter ved OP 
Signifikant fra OP 
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Overførslerne stiger efter OP 
Ej signifikant forskel 10 år før, signifikant efter 
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Samlede Sundhedsudgifter 
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Kommunal Hjemmepleje 
Signifikant forsk, år 3 og 5-12.  
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Er det bare fordi de er meget syge.. 
Alle signifikant forsk.  
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Hvad skal man så bruge sådanne 
studie til? 

• Det kan faktisk være lidt uklart 

– Vi har især brug for bedre studier om hvad vi kan 
gøre anderledes! 

• Omkostningen siger noget om potentialet 

– Men derfor er ”stavgang” ikke nødvendigvis en 
god løsning for alle..  
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Store tal skaber overskrifter,  
men hvad betyder det… 
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Reablement/ fokus på sammenhæng 
Det kan vi også se bredere på… 

Indlagt (nu) 

Indlagt elektivt  (før) Indlagt (før) 

Fru. Hansens 
almen tilstand 

(2) Post-
opgaver 

(1) Præ- 
opgaver  

Amb. 
udredning / 
behandling 

(3) Opgaver under 
forløbet  

Indlagt (nu) 

Indlagt akut (før) 

(2) Post-
opgaver 



Økonomien i Glostrup OpBS 
projektet 

Interventio

n 

Kontrol Meromkostnin

g per patient 

Medicin 1.560 kr.  1.092 kr.  468 kr.  

Primær Sundhed 7.448 kr.  4.998 kr. 2.450 kr. 

Ambulant behandling 5.916 kr. 5.616 kr.  300 kr.  

Indlæggelser  27.190 kr. 35.470 kr.  -8.280 kr. 

Total 42.168 kr.  47.176 kr. -5.008 kr. 



Efterfølgende implementering  

• Langt fra så entydige resultater 

• Nogle steder store besparelse, andre steder 
store merudgifter 

– Fokus for besøget er formodentlig afgørende.  



Det der koster i en kommune 
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Træning som Hjælp i Odense 

Før-2009 Før Efter

Ændring før 2009-

før Ændring før-efter

2011-priser 2011-priser 2011-priser % %

Samlet Under 67 år 87.402.721 83.873.351 81.838.310 -4,0 -2,4

67+ år 337.918.650 330.073.842 299.659.388 -2,3 -9,2

Fordelt på ydelser

Under 67 år Akut/død mm 220.435 296.009 519.799 34,3 75,6

Fast vagt 2.799.553 951.650 3.814.589 -66,0 300,8

Pleje 68.024.569 65.775.361 61.408.375 -3,3 -6,6

Praktisk hjælp 16.358.164 16.850.330 16.095.547 3,0 -4,5

67+ år Akut/død mm 858.050 1.086.432 2.268.481 26,6 108,8

Fast vagt 4.854.901 3.089.573 1.160.383 -36,4 -62,4

Pleje 280.745.954 274.820.754 247.499.909 -2,1 -9,9

Praktisk hjælp 51.459.744 51.077.083 48.730.615 -0,7 -4,6

Kilde: Kjellberg og Ibsen - 2012 



Rehabilitering til hverdagen 

• Foregår i næsen alle kommuner 

• Meget forskellig implementering 

– Mange har en besparelse 

• Men ikke alle! 

– Og slet ikke på sundhedsudgifterne… 



Opsummering 

• Forebyggelse skal betale sig, men afkastet vil 
typisk være mere end besparelser i kr.  
– Og især mere end sygehusomkostninger 

• At der er et potentiale – betyder ikke at det kan 
realiseres! 
– Effektstudier er stadig vigtige 

• Når noget er effektivt, så er det næsten altid 
omkostningseffektivt.  

– Husk på, at beskæftigelsesindsatser blandt matchgrp. 
4 & 5 næppe har effekt, selv om vi bruger mia. af kr. 
på det  

• Pas på med at tage for meget med i analysen 


