
Forbedre funktionsniveau og 
mestringsevnen (Funktionsevnen) 

Nedbringe 
gennemsnitsomkostningerne 

Forbedre den 
borgeroplevede kvalitet 

TripleAim i Social & Sundhed 
2020-outcomes 



Funktionsniveau og mestringsevne 

Forebygge (primær) Udskyde debut (sekundær) Forbedre Vedligeholde 

    

Færre borgere har brug for 
mere hjælp 

 Udviklingen i 

behovet for hjælp 

er forskudt med 
25% 

Nedbringe behovet for plejeboliger og botilbud 

 Til et niveau hvor der er politisk opbakning til at 

nedlægge pladser eller lukke hjem 

Flere borgere stopper med 

hjælp 

 Andelen af borgere 
der afsluttes er 
steget med 50% 

Nedbringe dækningsgraden af 

kompenserende hjælp 
 Fald i andel 75+ årige modtagere 

af hjemmehjælp på 20% 

 Andel 18-64 årige modtagere af 

§85 reduceres med 15% 

Nedbringe gennemsnitstyngden 

i behovet for hjælp 
 10% fald i antal 

timer inden for 

tyngdegrupper/ 

pakker 

Flere borgere bliver arbejdsmarkedsparate 
 Antal ”fraværsdage” for borgere i 

genoptræningsforløb er reduceret med 15% 

 Antal ”fraværsdage” for borgere i 

misbrugsbehandling er reduceret med 10% 

Andelen af forebyggelige indlæggelser reduceres 

 for kronikere med 20% 

 og for alderssvækkede med 30% 

Andelen af genindlæggelser reduceres 

 for kronikere med 20%, 
 for psykisk syge med 20%, 

 for demente med 30% 
 og for alderssvækkede med 50% 

Andelen af borgere med ’KRAM’-risikoadfærd falder 

 25% færre overvægtige , 

 20% færre borgere der ’binge’ drikker 
 50% af borgerne bevæger sig mere 
 50% færre rygere 



Nedbringe totalomkostninger 

Gennemsnit (pris) Antal (mængde) 

  

  

Hurtigere indsatser 

 Lavere indsatsomkostninger 

 Lavere 
sagsbehandlingsomkostning

er 

Kortere indsatser 

 Flere afsluttes hurtigere 
Lettere indsatser 

 Faldende gennemsnitlig 
tyngde 

Øget anvendelse af teknologi 

 Flere reducerer deres tyngde 
 Flere bliver selvhjulpne 

Hjælper flere billigere tidligere 

 Flere borgere hjælpes 

tidligere 



Borgeroplevet kvalitet 

Borgerindgang Rehabilitering Kompenserende 

   

 

Borgere oplever at borgerens hele livssituation er afsættet for fælles beslutning om og gennemførelse af indsatser 

 På en skala fra 1-5 ligger borgerne i gennemsnit på 4,0 

Borgeren oplever høj sammenhæng og kvalitet i indsatser 
 På en skala fra 1-5 ligger borgerne i gennemsnit på 3,5 

Borgeren oplever tydelig og let kommunikation og rådgivning 
 På en skala fra 1-5 ligger borgerne i gennemsnit på 4,5 

Flere borgere indgår i meningsfulde sociale fællesskaber 

 Opleves af 75% af alderssvækkede borgere 
 Og 75% af handicappede borgere 

  

Borgeren oplever at nå sine indsats- og resultatmål 
 I 90% af tilfældene indfris målene 


