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1 Indledning og de økonomiske resultater  

Denne rapport er en opdatering af den økonomiske effektevaluering af døgnrehabilitering på 

Special- og Rehabiliteringscenteret (herefter SRC). Ved midtvejsevalueringen, som blev 

præsenteret for udvalget 15. april 2015, var evalueringen udarbejdet med data indsamlet i 

perioden 1. juni 2013 til og med 31. maj 2014.  I denne rapport bruges data fra 1. juni 2013 

frem til og med 20. maj 2015. Det vil sige evalueringen nedenfor er udarbejdet på baggrund af 

data for næsten to år. 

 

Økonomiske resultater af døgnrehabilitering på SRC 

Nedenfor er opsummeret nogle af resultaterne fra den økonomiske effektevaluering. 

Datagrundlaget for evalueringen er nu 114 døgnrehabiliteringsborgere, hvorfor resultaterne er 

mere sikre end ved sidst evaluering, der byggede på data fra 47 borgere. 

 

 En borgers behov for hjemmehjælp falder i gennemsnit med 14,5 time pr. uge (67 %) 

efter et døgnrehabiliteringsforløb, fra 21,7 til 7,2 timer pr. uge. 

 

 87 % af borgerne reducerer deres plejebehov efter døgnrehabilitering, 5 % af borgerne 

fastholder deres plejebehov, mens 8 % øger deres plejebehov. 

 

 Der er en gennemsnitlig nettobesparelse på 61.836 kr. pr. borger, i tre måneder efter 

døgnrehabiliteringsborgernes forløb.  

 

 Der er en samlet nettobesparelse for Aabenraa Kommune på 7.048.266 kr. når man ser 

på døgnrehabiliteringsborgernes behov for hjemmehjælp tre måneder efter SRC.  

 

 En regressionsanalyse viser, at døgnrehabilitering giver besparelser for kommunen for 

den gruppe borgere, der har minimum 8,8 timers hjemmehjælp om ugen.  

 

 41 % af kapaciteten på SRC er i 2015 anvendt til døgnrehabilitering. 

 

 43 % af døgnrehabiliteringsborgerne er i udgangspunktet så plejekrævende, at det 

allerede ved starten af deres forløb på SRC er billigere for kommunen at tilbyde dem en 

døgnrehabiliteringsplads frem for hjemmepleje i eget hjem.  

 

 Breakeven opnås i gennemsnit tre uger efter endt forløb. Breakeven er der, hvor 

merudgiften ved at være på SRC udlignes af værdien af den reducerede hjemmehjælp. 

2 Antal forløb, forløbstyper og anvendt kapacitet 

På to år har der været 427 afsluttede forløb på de midlertidige pladser på SRC. Af Tabel 1 ses 

det, at et gennemsnitligt forløb på SRC varer 35 dage.  

 

Af de 427 forløb har 136 (32 %) været døgnrehabiliteringsforløb. 85 % af de 136 borgere, der 

har startet et døgnrehabiliteringsforløb, gennemfører deres forløb. De resterende 15 % 

gennemfører ikke deres døgnrehabilitering forløb - enten fordi de afbryder forløbet og tager 

hjem - eller fordi deres tilstand forværres, hvorfor de udskrives til sygehus eller dør på SRC. Et 

døgnrehabiliteringsforløb på SRC varer i gennemsnit 43 dage (seks uger). 

 

Døgnrehabiliteringsforløbene optager 39 % af den anvendte kapacitet på de midlertidige 

pladser. I henhold til virksomhedsaftalen for 2015 er der et ambitiøst mål om, at 66 % af 

pladserne anvendes til døgnrehabilitering. Betragtes udelukkende data fra 2015 går tendensen 

i den retning, men resultaterne er stadig et stykke fra målet. I de første fem måneder af 2015 

har døgnrehabiliteringens andel af kapaciteten hos de midlertidige pladser udgjort 41 %. 
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 Tabel 1: Borgere på de midlertidige pladser - antal, andel af forløb, varighed og 

anvendt kapacitet 

Note: *Aflastning af socialt sårbare er en ny forløbstype, som er taget i brug ultimo november 2014 efter den blev 
godkendt af udvalget 5. november 2014. **Af de 56 borgere, der afsluttede deres forløb på SRC på en 
vurderingsplads, er 44 borgere (79 %) fra før den nye pladstype ”aflastning af social sårbare” blev indført. Af de 
resterende 12 borgere (21 %) som afsluttede deres forløb på en vurderingsplads efter indførslen af pladstypen ”social 
sårbare”, er fem af disse udskrevet fra SRC til sygehus, fire er blevet så dårlige, at de er døde på SRC, to kom hjem i 
eget hjem, mens en borger kom på plejehjem. 

 

90 af de 427 forløb dækker over de samme 40 borgere, som har haft flere forløb. Langt 

størstedelen af dem, der har flere forløb på SRC, er borgere, der flytter fra hjemmet til SRC for 

at aflaste pårørende.  

 

Kønsfordeling blandt borgerne på de midlertidige pladser på SRC er 48 % mænd og 52 % 

kvinder.  

 

Af Figur 1 ses aldersfordelingen på alle borgere på de midlertidige pladser. Størstedelen af 

borgerne (70 %) er mellem 70-89 år, 14 % mellem 90-99 år, 11 % mellem 60-69 år, 5 % 

mellem 50-59 år, mens 1 % er under 50 år. 

 

Figur 1: Aldersfordelingen for borgerne på de midlertidige pladser på SRC 

 
Note: N=427. 
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Aflastning af borgere, der afventer plejebolig 142 33 48 45 

Aflastning af pårørende 59 14 13 5 

Aflastning af alvorligt syge og døende 29 7 19 4 

Døgnrehabilitering 136 32 43 39 

Aflastning af socialt sårbare* 5 1 20 1 

Vurderingsplads** 56 13 17 6 

I alt 427 100 35 100 
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3 Effekten af døgnrehabilitering 

Effekten af døgnrehabilitering måles som forskellen i mængden af hjemmehjælp efter afsluttet 

forløb på SRC i forhold til skyggehjemmehjælpen. Skyggehjemmehjælpen dækker over, hvor 

meget hjemmehjælp en borger ville have haft pr. uge, hvis borgeren havde været i eget hjem 

og ikke modtog døgnrehabilitering på SRC. Dvs. skyggehjemmehjælpen er fiktiv. Det er 

Visitation & Rehabilitering, der visiterer skyggehjemmehjælpen1.  

 

I gennemsnit medfører et døgnrehabiliteringsforløb på SRC, at hjemmehjælpen reduceres med 

14,5 timer om ugen (67 %). Ved midtvejsevalueringen var det en reduktion på 8,7 timer/uge 

(48 %). Den gennemsnitlige skyggehjemmehjælp inden døgnrehabilitering er nu 21,7 timer 

om ugen og første uge efter afsluttet døgnrehabilitering på SRC er den faktiske hjemmehjælp i 

eget hjem reduceret til 7,2 timer om ugen. Ved midtvejsevalueringen var den gennemsnitlige 

skyggehjemmehjælp 18,2 timer om ugen og borgerne modtog i gennemsnit 9,5 timers 

hjemmehjælp efter SRC. 

 

Af nedenstående figur ses det, at 87 % af borgerne har reduceret deres hjemmehjælpsbehov 

efter døgnrehabilitering, 5 % af borgerne har vedligeholdt deres hjemmehjælpsbehov mens 8 

% af borgeren har øget deres hjemmehjælpsbehov.  

 

Figur 2: Effektfordeling for 114 døgnrehabiliteringsborgere første uge efter SRC 

(procent) 

 

  

                                           
1For de borgere, der ikke tidligere har modtaget hjemmehjælp, kommer visitatoren på 

fremskudt besøg på sygehuset for at afklare borgerens plejebehov, når de kommer hjem. 

Visitatoren kommer derimod ikke på fremskudt besøg på sygehuset hos de borgere, som 

allerede modtager hjemmehjælp. For disse borgere får visitatorerne som regel udelukkende 

besked fra sygehuset om borgernes plejebehov. Nogle gange udskrives borgerne til vanlig 

hjælp (den samme hjælp som de fik før indlæggelsen) andre gange til mere hjælp end de fik 

tidligere. Hvis den skyggevisiteret hjælp afviger for det faktisk plejebehov korrigeres dette i 

samarbejde med SRC personale og Visitator. 
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4 Økonomisk effekt af døgnrehabilitering 

Døgnrehabilitering på SRC sammenlignes med, at borgerne havde modtaget almindedelig 

hjemmehjælp, hvis de ikke havde været på døgnrehabilitering på SRC.  Desuden bygger den 

økonomisk effekt på antagelsen om, at skyggehjemmehjælpen vil have været konstant, hvis 

borgeren ikke havde modtaget døgnrehabilitering på SRC. Denne antagelse er valgt på 

baggrund af inspiration fra evalueringen af Esbjerg Døgnrehabilitering.  

 

Den økonomiske effekt af døgnrehabilitering beregnes som forskellen mellem værdien af 

skyggehjemmehjælpen og værdien af den faktiske hjemmehjælp efter endt ophold på SRC, 

sammenholdt med merudgiften for opholdet på SRC i stedet for hjælp i eget hjem. Den 

økonomiske effekt beregnes lige efter forløbets afslutning (første uge efter SRC), tre måned 

efter SRC og seks måneder efter SRC.  

 

Det er den leverede hjemmehjælp (dvs. den der er disponeret i KMD Care), der beregnes 

økonomisk effekt ud fra. Dette er en ændring i forhold til evalueringsplanen, hvor det var 

meningen, at der skulle tages udgangspunkt i den visitererede hjemmehjælp, som er den 

hjemmeplejen afregnes efter. Det er en ændring som følger af indførslen af den nye 

visitationsmodel i hjemmeplejen den 12. maj 2014. Læs mere om følgerne af dette i Bilag 1 og 

Bilag 2. 

 

I evalueringsplanen var det planlagt, at en kontrolgruppe bestående af borgere, der var på 

venteliste til døgnrehabilitering, men som ikke kom på SRC, skulle have været med til at 

undersøge antagelsen omkring skyggehjemmehjælpen. Kontrolgruppen blev dog aldrig stor 

nok til at være brugbar.  

Undervejs i processen er SRC’s kapacitet via ældrepuljemidler blevet udvidet efter behov og i 

2015 har andre ældrepuljemidler sikret, at alle borgere, der matcher kvalitetsstandarden for 

døgnrehabilitering med et udvidet plejebehov, har fået en visitering til SRC. Hvis der ikke har 

været en ledig plads, er forløbet blevet opstartet i eget hjem. Disse procedure-, visitations- og 

kapacitetstilpasninger har fjernet muligheden for en sammenlignelig kontrolgruppe. 

Der er desuden heller ingen fast regel for, hvornår der sker en revisitering af hjemmehjælpen, 

som kunne have været en indikator for, hvornår man kunne have forventet et fald i 

skyggehjemmehjælpen. Det betyder det, at det ikke har været muligt at undersøge om 

skyggehjemmehjælpen uden/og efter døgnrehabilitering alligevel vil være blevet reduceret 

over tid.  

 

I denne rapports økonomiske analyse anvendes der som i midtvejsevalueringen et gennemsnit 

af fritvalgstaksten2 fra 2013 for hhv. praktiske og personlig pleje i hverdagen som timeprisen 

for hjemmehjælpen. Dette er beregnet til 356,4 kr./time.  

I analysen anvendes desuden en fast pris pr. dag for SRC-forløbet uanset borgerens 

plejetyngde. Denne pris er beregnet på baggrund af driftsomkostningerne ved de midlertidige 

pladser på SRC. Prisen er opgjort til 1205,2 kr./dag. 

 

Den økonomiske analyse kan laves for 114 af de 115 døgnrehabiliteringsborgere, der har 

gennemført deres forløb. For én borger mangler der skyggehjemmehjælp, hvorfor denne ikke 

kan tages med i den økonomiske del af analysen.  

 

 

                                           
2 De anvendte fritvalgstakster stammer fra fritvalgsdatabasen fra 2013. Fritvalgstaksten for 

praktisk hjemmehjælp i dagvagten i hverdagene med moms er 416,3 kr./time, uden moms 

333,08 kr./time. For personlige pleje i hverdagstimerne er taksten 474,64 kr./time, uden 

moms 379,71 kr./time. Et gennemsnit af de to takster uden moms er 356,38 kr./time. Fra d. 

4. maj 2015 er fritvalgstaksterne ændret, disse er dog ikke anvendt i denne evaluering af 

hensyn til at kunne sammenligne de økonomiske resultater her med midtvejsevalueringen. 
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Økonomisk effekt første uge efter forløb  

Den økonomiske analyse viser, at der den første uge efter SRC er en nettobesparelse ved 

døgnrehabilitering pr. borger på 6.827 kr. (se Tabel 2). Det skyldes dels, at det i 

udgangspunktet i gennemsnit er 1.674 kr. billigere for kommunen pr. borger, at disse borgere 

befinder sig på SRC frem for i eget hjem. Samtidig er værdien af den reducerede 

hjemmehjælp i gennemsnit 5.153 kr. pr borger første uge efter SRC. Det betyder, at der er en 

besparelse for Aabenraa kommune på 778.287 kr. når borgernes resultater betragtes første 

uge efter døgnrehabilitering på SRC. 

Det er en ændring i resultatet siden midtvejsevalueringen, at det i gennemsnittet er billigere at 

have de 114 døgnrehabiliteringsborgere på SRC i forhold til, hvis de havde været i eget hjem. 

Der har dog hele tiden været enkelte borgere, som er billigere at have på SRC frem for i eget 

hjem pga., at de er meget plejekrævende. F.eks. var der en 80-årige borger, som havde et 

forløb, der varede i 44 dage (februar til april 2014). Hvis han havde været hjemme og ikke på 

SRC så skulle han have haft 26,0 timers hjemmehjælp om ugen. Givet han var på SRC i 44 

dage og skulle have haft en skyggehjemmehjælp på 26,0 timer/uge, så var han i 

udgangspunktet 5.251 kr. billigere at have på SRC. Det skyldes, at han ville have kostet 

Aabenraa Kommune 58.179 kr. at passe i eget hjem i 44 dage, mens hans forløb i de 44 dage 

han på SRC kostede 53.028 kr.  

Ved midtvejsevalueringen var der en nettoudgift pr. borger på 2.055 kr., da der i gennemsnit 

var en merudgift pr. borger ved døgnrehabilitering på SRC på 5.254 kroner, samtidig med at 

værdien af den reducerede hjemmehjælp 1 uge efter SRC var mindre, dengang på 3.199 kr..  

 

Tabel 2: Den økonomiske nettoeffekt af døgnrehabilitering i kroner  

  Lige efter forløb 3 mdr. efter forløb 6 mdr. efter forløb 

I alt i perioden 778.287 7.049.266 12.428.765 

Pr borger 6.827 61.836 109.024 

 

Økonomisk effekt efter seks måneder 

For at få et mere nuanceret billede af den økonomiske besparelse betragtes udviklingen i 

døgnrehabiliteringsborgernes hjemmehjælp i seks måneder efter endt ophold på SRC 

sammenholdt med skyggehjemmehjælpen. De borgere, som ikke har været hjemme i seks 

måneder efter SRC, indgår i analysen med den tid, de har været hjemme3. Dvs. det endelige 

resultat af disse 114 borgere vil ændre sig, når man kan følge alle 114 borgerne seks måneder 

efter SRC.  

Den økonomiske analyse viser, at der er en gennemsnitlig nettobesparelse for Aabenraa 

Kommune på 109.024 kr. pr borger, hvis de ikke havde været i døgnrehabiliteringen på SRC. 

Det er i gennemsnit 1.674 kr. billigere pr. borger at have dem på SRC frem for i eget hjem, 

samtidig med at værdien af den reducerede hjemmehjælp seks måneder efter SRC i 

gennemsnit er 107.351 kr. pr. borger. Til sammenligning var den gennemsnitlig 

nettobesparelse 41.140 kr. pr. borger ved midtvejsevalueringen. 

Samlet betyder det, at der er en nettobesparelse for Aabenraa Kommunen på 12.428.765 kr..  

 

Økonomisk effekt efter tre måneder 

Betragtes i stedet en kortere tidshorisont på tre måneder - dvs. at 

døgnrehabiliteringsborgernes hjemmehjælp analyseres i tre måneder efter SRC - da ser vi, at 

den gennemsnitlig økonomiske besparelse pr. borger er 61.836 kr. Det svarer til en samlet 

nettobesparelse på 7.048.266 kr. for Aabenraa Kommune.  

 

  

                                           
3 Der er desuden nogle borgere, som flytter på plejehjem eller dør, i de seks måneder som 

hjemmehjælpen undersøges efter døgnrehabiliteringsforløbet. Disse borgere indgår i analysen 

indtil, der sker en ændring i deres bopæl. 



   

8 

 

Opsummering på de økonomiske effekter 

Den samlede vurdering i denne rapport af døgnrehabiliteringsindsatsen på SRC er, at der vil 

være en positiv økonomisk effekt pr. borger på mellem 6.827 kr. og 109.024 kr. Til 

sammenligning med midtvejsevalueringen var den økonomisk effekt negativ første uge efter 

SRC på 2.055 kr. pr borger, mens der også er en positiv økonomisk gevinst efter at have fulgt 

behovet for hjemmehjælpen seks måneder efter SRC på 35.887 kr. pr. borger.  

 

Der er tre årsager til, at den økonomiske effekt af et døgnrehabiliteringsophold på SRC er 

forbedret i forhold til midtvejsevalueringen. Disse er: 

 

1. At borgerne er blevet mere plejekrævende. Den vurderede skyggehjemmehjælp er 

steget med 20,6 %, og potentialet for en økonomisk effekt er således større. 

2. At det har været muligt at følge flere borgere seks måneder efter deres forløb er 

afsluttet. Den fulde effektmåling seks måneder efter forløb, som er aftalt i 

evalueringsdesignet, gør sig gældende for flere borgere. 

3. At SRC det seneste år har formået at reducere døgnrehabiliteringsborgerne med 

målbart flere timer samt til et lavere plejeniveau. I midtvejsevalueringen blev borgerne 

i gennemsnit reduceret til 9 timer om ugen, mens de nu i gennemsnit reduceres til 7 

timer om ugen. 

 

En del af stigningen i skyggehjemmehjælpen siden midtvejsevalueringen kan dog, ud over at 

borgerne er blevet mere plejekrævende, også skyldes den ændrede opgørelse af 

skyggehjemmehjælpen, som skete den 12. maj 2014. En analyse har vist, at der i værste 

tilfælde kan være tale om en overvurdering af skyggehjemmehjælpen på 29,1 % for de 

borgere, der er startet efter den ændrede opgørelsesmetode. Dette vil betyde, at den 

økonomiske besparelse efter hhv. tre og seks måneder skal nedjusteres med hhv. 58 % og 66 

%. Desuden medfører det, at der ikke længere er en umiddelbar besparelse første uge efter 

forløbene er afsluttet. Men selv med dette pessimistiske scenarie opleves en besparelse på 4,1 

mio. kr. tre måneder efter forløbet og 8,2 mio. kr. efter seks måneder. Det svarer til en 

gennemsnitlig besparelse pr. borger på henholdsvis 35.991 kr. efter tre måneder og 71.800 kr. 

efter seks måneder.  Se flere detaljer i Bilag 1.  

 

Havde analysen taget udgangspunkt i de visiterede pakker i stedet for de leverede 

hjemmehjælpstimer (disponerede), vil den fundne besparelse have været mindre (se mere 

herom i Bilag 2).  

 

For interesse i en sammenligning af de økonomiske effekter ved døgnrehabilitering på SRC 

med Esbjerg Døgnrehabilitering - læs Bilag 3. 

4.1 Faktorer, der påvirker den økonomiske effekt af 

døgnrehabilitering  
Forskellige faktorer er undersøgt i forhold til, om de har betydning for den økonomiske effekt. 

Til dette formål er anvendt regressionsanalyser. Der er brugt et signifikansniveau på 95 %, 

hvilket betyder at resultatet med 95 % sandsynlighed er sandt.  

 

Faktorer, der har en signifikant betydning for den økonomiske effekt af døgnrehabilitering:  

 

 Hvorvidt borgeren har en genoptræningsplan (GOP), når de starter på SRC. Har 

borgeren en GOP, har det en positiv betydning for den økonomiske effekt. 
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 Hvorvidt borgerne har været en del af Projekt Overgang4. Har de været en del af 

projektet, har det haft en positiv betydning for den økonomiske effekt. Projekt 

Overgang er et projekt, der startede 1. maj 2014. Projektet har fokus på en styrket 

overgang mellem SRC og borgerens hjem. 

 

 Hvorvidt borgerne kommer fra sygehus5 eller eget hjem. I de tilfælde, hvor borgerne 

kommer fra sygehuset til døgnrehabilitering, har det en positiv betydning for den 

økonomiske effekt. 

 

 Hvorvidt der er fremgang i den fysioterapeutiske test (DEMMI6). Jo større 

fremgang i DEMMI testen efter et forløb betyder at den økonomiske gevinst bliver 

større.  

 

 DEMMI test resultatet i starten af forløbet. Desto bedre funktionsniveau borgerne 

har ved starten af forløbet påvirker den økonomiske effekt negativt. Det vil sige jo 

højere borgernes funktionsniveau, målt i DEMMI testen, er ved starten af et forløbet, 

desto mindre bliver den økonomiske gevinst. 

 

Andre faktorer er også blevet undersøgt. De viste sig dog ikke at have nogen signifikant 

betydning for den økonomiske effekt. Disse faktorer er: køn, alder, uddannelsesniveau, 

hvorvidt den ergoterapeutiske test COPM7 kunne udføres eller ej, hvorvidt borgeren er flyttet 

på plejehjem indenfor tre måneder efter SRC, døde inden for tre måneder efter SRC, hvorvidt 

de er startet direkte på en vurderingsplads eller direkte på en døgnrehabiliteringsplads, 

hvorvidt de har været indlagt undervejs i deres døgnrehabiliteringsforløb, hvorvidt de har 

været på SRC i mere end ét forløb. 

 

Tabel 3: Økonomisk effekt seks måneder efter forløb fordelt på forskellige 

undergrupper (i kr. pr. borger) 

 

Alle 

 

Kommer 

fra 

sygehus 

Kommer 

hjemmefra + GOP - GOP 

+ del af 

Projekt 

Overgang 

- del af 

Projekt 

Overgang 

Gennemsnit 108.937 129.433 62.674 135.282 72.712 136.684 57.604 

Antal (N) 114 79 (69%) 35 (31%) 66 (58%) 48(42%) 74(65%) 40(35%) 

 

Af Tabel 3 ses, hvad de økonomiske effekter er efter seks måneder i gennemsnit samt de 

største og mindste økonomiske effekter for henholdsvis de borgere, der kommer fra 

sygehuset, kommer hjemmefra, som har en GOP, som ikke har en GOP, som har været en del 

af Projekt Overgang og som ikke har været en del af Projekt Overgang.  

 

                                           
4 Projektet er en del af ældrepuljen, der finansierer muligheden for hjemmebesøg med 

borgeren undervejs i forløbet samt udvidet samarbejde med hjemmeplejens 

rehabiliteringsteam, så overgangen til eget hjem er velkoordineret. Se næste side i fodnoten. 

Indsatsen sikrer fastholdelsen af borgerens mål og sikrer, at forløbet på SRC erstattes rettidigt 

(hurtigt) af et forløb i hjemmeplejen, hvor erfaringer fra SRC inddrages. 
5 70 % af døgnrehabiliteringsborgerne kommer fra sygehuset og de resterende 30 % kommer 

hjemmefra. 
6 DEMMI (De Morton Mobility Index) er et fysioterapeutisk redskab, som anvendes til at måle 

funktionsniveauet hos ældre borgere, både når borgeren er liggende, siddende, stående eller 

gående. 
7 COPM er en forkortelse for Canadian Occupational Performance Measure. Det er et 

ergoterapeutisk redskab, som borgerne evalueres på. Den bliver lavet med henblik på at 

evaluere borgernes egen opfattelse af forandringer i deres udførsel af bestemte aktiviteter og 

tilfredsheden hermed. 
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Det ses, at de 79 borgere, der kommer fra sygehuset, i gennemsnit opnår en dobbelt så stor 

(52 % større) besparelse som de 35 borgere, der kommer hjemmefra. Mens borgere fra 

sygehuset i gennemsnit opnår en besparelse på 129.433 kr. pr. borgere, så opnår borgere, der 

kommer hjemmefra, i gennemsnit en besparelse på 62.674 kr. pr. borger. 

Der ses desuden, at borgere, der har en GOP, opnår en næsten dobbelt (46 %) så stor 

besparelse som borgere uden en GOP. Borgere med en GOP opnår i gennemsnit en besparelse 

på 135.282 kr. mens borgere uden en GOP i gennemsnit opnår en besparelse på 72.712 kr.  

Af Tabel 4 ses det i øvrigt, at den økonomiske effekt er endnu større hvis borgerne dels 

kommer fra sygehuset inden SRC og har en GOP med, de opnår i gennemsnit en økonomisk 

besparelse på 143.372 kr. pr borger. 

Det ses i øvrigt, at selv borgere uden en GOP og som kommer hjemmefra i gennemsnit opnår 

en økonomisk besparelse på 47.935 kr. pr. borger, om end den er relativ lille set i forhold til 

borgere, der kommer fra sygehuset eller som har en GOP. 

 

Borgere, der har været del af Projekt Overgang (dvs. alle døgnrehabiliterings borgere der er 

startet efter d. 1. maj 2014), opnår en dobbelt så stor besparelse (58 % større) som de 

borgere, der ikke har været en del af Projekt Overgang.  

 

Tabel 4: Gennemsnitlig økonomisk effekt fordelt i forhold til hvorfra borgerne 

kommer inden SRC og hvorvidt de har en GOP (i kr.) 

  - GOP + GOP 

Hjemmefra 47.935 (N=24) 94.833 (N=11) 

Sygehus 97.489 (N=24) 143.372 (N=55) 

4.2 Hvilke borgere bidrager med en positiv økonomisk effekt?  
Regressionsanalyser viser, at de borgere, der formår at være en nettobesparelse for Aabenraa 

Kommune allerede første uge efter deres forløb på SRC, de har alt andet lige en gennemsnitlig 

skyggehjemmehjælp ved starten på 19,1 timers hjemmehjælp om ugen, hvis de skulle have 

været hjemme i stedet for på SRC. 

Betragtes en længere tidshorisont, ses det, at borgere, der er en nettobesparelse for Aabenraa 

Kommune tre måneder efter deres forløb, har en gennemsnitlig skyggehjemmehjælp på 11,0 

timer om ugen. Efter seks måneder er det borgere med helt ned til 8,8 timer pr. uge, som det 

vil være en økonomisk gevinst at døgnrehabilitere på SRC. 

 

Tabel 5: Karakteristika ved de borgere, der opnår en nettobesparelse (seks måneder 

efter deres forløb) 

  Borgere der opnår en nettobesparelse (procent) 

Fra sygehus (%)* 74 

Hjemmefra (%)* 26 

Har en genoptræningsplan (GOP)  60 

Har ikke en genoptræningsplan (GOP) 40 

En del af projekt overgang (%)* 72 

Ikke en del af projekt overgang (%)* 28 
Note: N=86. * angiver, at forskellen mellem gruppen af borgere, der opnår en nettobesparelse, der er signifikant 
forskellige fra gruppen af borgere der ikke opnår en nettobesparelse. Resultaterne er signifikante på et 95 % 
signifikansniveau.  
 
 

Borgere der bidrager med en positiv økonomisk effekt kommer i højere grad fra sygehuset, 

hele 74 % af disse borgere kommer fra sygehuset. Desuden har størstedelen (72 %) af de 

borgere, der er en nettobesparelse, været en del af Projekt Overgang. Der er ikke en tendens 

til, at borgere der opnår en nettobesparelse har en GOP i højere grad end de borgere, der ikke 
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opnår en nettobesparelse. Ved interesse i at se de mere præcise forskelle mellem de borgere, 

der opnår en nettobesparelse og de, der ikke gør se Bilag 4.  

 

Det er desuden en tendens til, at de borgere, der opnår en nettobesparelse, i gennemsnit har 

en lavere DEMMI-startscore, forskellen er dog ikke signifikant mellem gruppen af borgere, der 

opnår en nettobesparelse, og de der er en nettoudgift. Endvidere viser det sig, at borgere, der 

opnår en nettobesparelse, har en større fremgangen i DEMMI-testen efter et forløb end den 

gruppe af borgere, der ikke opnår en nettobesparelse. Forskellen er dog heller ikke signifikant. 

 

For flere karakteristika mellem den gruppe af døgnrehabiliteringsborgere, der opnår en 

nettobesparelse i forhold de, der ikke gør, se tabel i Bilag 5. 

4.3 Breakeven-analyse 
Breakeven-analysen angiver her, hvornår merudgiften ved at være på SRC fremfor i eget hjem 

er udlignet med værdien af den reducerede hjemmehjælp, som forløbet på SRC medfører. Man 

skal dog være opmærksom på, at breakeven ikke nødvendigvis er nogen indikator for, om SRC 

lykkes med at rehabilitere/gøre borgerne mere selvhjulpne i eget hjem. For bare det at 

borgerne er billigere at have på SRC frem for i eget hjem, dvs. der ingen merudgift er ved at 

have dem på SRC, gør, at breakeven opnås med det samme. Dette er gældende for 43 % af 

borgerne. Dog viser det sig også, at 47 af de 49 borgere, der er billigere, i udgangspunktet 

formår at reducere deres plejebehov første uge efter SRC. 

  

SRC har et ambitiøst mål om, at 80 % af borgerne skal opnå breakeven seks måneder efter 

deres SRC-forløb. Af Tabel 6 ses, at 76,5 % opnår breakeven inden for seks måneder efter 

SRC-forløbet. Heraf opnår 51,1 % det allerede første uge efter SRC, mens 21,9 % af dem 

opnår det i 2. til 12. uge efter SRC (inden for tre måneder), 3,5 % opnår breakeven mellem 

13. til 26. uge efter SRC (tre til 6 måneder efter), 6,1 % af borgerne har ikke opnået 

breakeven endnu. men kan dog stadig nås, da de endnu ikke er fulgt seks måneder efter SRC. 

De resterende 16,7 % opnår aldrig breakeven i de seks måneder, de er fulgt efter deres SRC-

forløb.  

 

Breakeven analysen viser, at de 114 borgere i gennemsnit opnår breakeven 3 uger efter SRC-

forløb. At breakeven i gennemsnit opnås allerede efter 3 uger skyldes i høj grad, at der er en 

stor gruppe af borgere, som var så plejekrævende i udgangspunktet, at de var billigere at 

have på SRC frem for i eget hjem8.  

 

Tabel 6: Alle døgnrehabiliteringsborgere - hvornår opnås breakeven (antal og 

procent) 

Opnår breakeven Antal Procent 

Første uge efter SRC 59 51,1 

2. til 12. uge efter SRC (indenfor tre mdr.) 25 21,9 

13. til 26. uge efter SRC (indenfor seks mdr.) 4 3,5 

Ikke opnået endnu 7 6,1 

Ikke opnået indenfor seks mdr. 19 16,7 

I alt  114 100,0 

                                           
8 10 % af disse 49 borgere ville efter deres forløb på SRC stadig have været billigere at pleje 

på SRC end i eget hjem. Det skyldes, at de har mere end 23,7 timers hjemmehjælp om ugen 

efter deres forløbsafslutning. Foruden en person som dør kortvarig efter forløbet, så bliver de 

dog alle billigere at have i hjemmet, i gennemsnit 3,5 uge efter SRC-forløbets afslutning.  
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5 Konklusion 

Dette notat har til hensigt at opdatere den økonomiske del af midtvejsevalueringen, som 

udvalget blev præsenteret for i april 2015. Datagrundlaget er i dette notat for næsten to år (1. 

juni 2013 til 20. maj 2015) og bygger på 114 døgnrehabiliteringsborgere, mens 

midtvejsevalueringen var for det første år (1. juni 2013 til 31. maj 2014) og var baseret på 47 

døgnrehabiliteringsborgere. Det er derfor mere sikkert at tage beslutninger på baggrund af 

dette notat. 

 

De overordnede resultater 

Den samlede vurdering af døgnrehabilitering er, at der er en økonomisk nettobesparelse for 

kommunen ved at døgnrehabilitere på SRC. Den økonomiske nettobesparelse er i gennemsnit 

mellem 6.827 kr. og 109.024 kr. pr borger. Størrelsen af nettobesparelsen afhænger af det 

valgte tidsperspektiv. Lige efter forløbets afslutning er nettobesparelsen 6.827 kr. pr borger, 

tre måneder efter forløbet har døgnrehabiliteringsborgerne i gennemsnit genereret en 

nettobesparelse på 61.836 kr. pr borger, mens det efter seks måneder er 109.024 kr. pr. 

borger. Jo længere tid udviklingen i hjemmehjælp følges desto større økonomisk besparelse. 

Udviklingen i hjemmehjælpen følges dog i maksimalt seks måneder.  

 

I gennemsnit reduceres borgernes plejebehov med 14,5 timer/uge (67 %) efter 

døgnrehabilitering fra 21,7 timer/uge til 7,2 timer/uge.  

 

For 87 % af borgerne gælder det, at de reducerede deres behov for hjælp efter 

døgnrehabilitering, 5 % af borgerne fastholdte deres plejebehov, mens 8 % borgeren øgede 

deres hjemmehjælp efter døgnrehabilitering. 

 

De døgnrehabiliteringsborgere, der kan forventes at være en besparelse seks måneder efter 

deres forløb, er de borgere, der har en skyggehjemmehjælp på 8,8 timer pr. uge eller mere. 

 

Analysen peger i øvrigt på, at borgere, der opnår en nettobesparelse, i højere grad end 

borgere, der ikke opnår en besparelse, har været en del af Projekt Overgang.  Desuden 

kommer borgere, der opnår en nettobesparelse, i højere grad fra sygehuset end de borgere, 

der ikke er en nettobesparelse for Aabenraa Kommune. 

 

Analysen viser også, at 43 % af døgnrehabiliteringsborgerne i udgangspunktet er så 

plejekrævende, at det allerede ved starten af forløbet er billigere for kommunen at tilbyde en 

døgnrehabiliteringsplads frem for hjemmepleje i eget hjem, givet deres skyggehjemmehjælp 

er konstant i den periode, de er på SRC. Dette illustrerer en af fordelene ved SRC, nemlig at 

det er lettere at håndtere de plejekrævede borgere i et døgntilbud frem for i eget hjem. 

 

Breakeven opnås af 76,5 % af døgnrehabiliteringsborgerne, og det opnås i gennemsnit 3 uger 

efter SRC. Breakeven er der, hvor merudgiften ved at være på SRC udlignes med værdien af 

den reducerede hjemmehjælp. 

 

Desuden viser det sig, at SRC ikke er i mål med at udnytte 66 % af kapaciteten af de 

midlertidige pladser til døgnrehabilitering. Tallene for 2015 viser, at 41 % af de anvendte 

pladser blev brugt på døgnrehabiliteringsborgere.  

 

Usikkerhed 

De økonomiske resultaterne skal dog tages med et vis forbehold, da der dels er usikkerhed 

om: 

 Den valgte antagelse vedrørende skyggehjemmehjælpen. Det antages, at plejebehovet 

ved starten af døgnrehabiliteringsforløbet vil have været konstant, hvis borgerne ikke 

havde modtaget døgnrehabilitering. For nogle borgere vil denne antagelse ikke holde, 
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hvorfor der skal tages forbehold for den egentlig størrelse af den økonomiske 

besparelse.  

 At ikke alle de 114 døgnrehabiliteringsborgere er fulgt et halvt år efter deres forløb 

 Metoden til hvordan skyggehjemmehjælpen bliver opgjort blev ændret 1. maj 2014 på 

grund af indførslen af en ny visitationsmodel i Visitation og Rehabilitering. Dette kan i 

værste fald have ført til, at skyggehjemmehjælpen for de borgere, der har været i 

forløb efter 1. maj 2014, kan have fået overvurderet deres skyggehjemmehjælp med 

29,1 % (se mere i Bilag 1). 

 Data for hjemmehjælpen for borgere, der har været i forløb efter 12. maj 2014, er 

baseret på den leverede hjemmehjælp (disponeret). Beregnes effekten i forhold til den 

visiterede hjemmehjælp ses en mindre nettobesparelse. Se mere i Bilag 1 og Bilag 2. 

 

De økonomiske effekter af døgnrehabilitering er forbedret i denne rapport siden 

midtvejsevalueringen. Ved midtvejsevalueringen byggede de økonomiske resultater på data 

for 47 borgere, der havde gennemført det første år, mens denne evaluering er baseret på 114 

borgere, der har gennemført deres døgnrehabiliteringsforløb. De forberede økonomiske 

effekter af døgnrehabilitering på SRC fra midtvejsevalueringen til denne evaluering skyldes 

dels, at det har været muligt at følge flere af borgerne seks måneder efter SRC, at borgerne 

det seneste år er blevet mere plejekrævende (målt i den øget skyggehjemmehjælp) samtidig 

med, at SRC det seneste år har formået at reducere døgnrehabiliteringsborgerne med målbart 

flere timer samt til et lavere plejeniveau.  

5.1 Perspektivering omkring den økonomiske effekt 
Midtvejsevalueringen dokumenterer effekterne af de sundheds- og mestringsmæssige 

parametre, der følger af døgnrehabiliteringsindsatsen. Denne analyse fokuserer på den 

økonomiske effekt, der bedømmes ud fra, hvor mange hjemmehjælpstimer borgeren har brug 

for før døgnrehabiliteringsforløbet, ved afslutningen på forløbet og i tiden efter forløbet, hvor 

borgeren er tilbage i eget hjem. 

SRC's indsats har en positiv økonomisk effekt på ressourcebehovet i kommunens 

hjemmepleje. Alene dét, at borgeren rehabiliteres på centret, betyder en gennemsnitlig 

besparelse. Effekten af døgnrehabiliteringen lægges oveni denne økonomiske gevinst. 

Rapporten har beregnet den gennemsnitlige økonomiske gevinst tre måneder efter forløb til at 

være 61.836 kr. og endnu større, hvis man ser over et seks måneders perspektiv. 

Der er to væsentlige forbehold. For det første beregnes effekten ud fra en forudsætning om, at 

borgerens plejebehov ville have været opretholdt på det niveau, der dokumenteres ved starten 

af forløbet på SRC. Mange borgere ville givetvis også have oplevet en forbedring, hvis de 

havde været plejet i eget hjem. Det er dog urealistisk at forvente at 67 % af plejebehovet ville 

være blevet reduceret, som det er tilfældet med døgnrehabiliteringen på SRC. Det andet 

forbehold er, at den økonomiske gevinst ikke umiddelbart kan kapitaliseres, idet hjemmeplejen 

jo ikke har haft en udgift til disse borgere. Hjemmeplejens udgifter havde været væsentligt 

større, hvis ikke indsatsen på SRC var iværksat. Ekstraudgiften er i denne rapport beregnet til 

61.836-109.024 kr. pr borger jf. Tabel 2. 

Potentialet for SRC og en yderligere udnyttelse af den økonomiske effekt af døgnrehabilitering 

ville kunne konkretiseres ved at øge antallet af døgnrehabiliteringsborgere, der gennemgår et 

forløb på SRC. Det kan enten ske ved at øge andelen af den nuværende kapacitet, der 

anvendes på døgnrehabilitering. Kapaciteten er pt. på 41 % mod 39 % ved 

midtvejsevalueringen. Målet i virksomhedsaftalen for 2015 er 66 %, men det virker urealistisk 

med denne fordeling for de 24 midlertidige pladser, som ligger i centrets umiddelbare ramme. 

Et større antal døgnrehabiliteringsforløb kan opnås ved at udvide kapaciteten og at borgere i 

målgruppen visiteres til døgnrehabiliteringsforløb. 
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De 24 midlertidige pladser udnyttes fuldt ud9. Der er etableret yderligere to pladser via 

ældrepuljemidler. De pladser benyttes også fuldt ud. Efter sommerferien 2015 er de planlagte 

akutpladser i første omgang omlagt til midlertidige pladser, indtil akutteamet er etableret. 

Disse to pladser blev også belagt omgående. Fuld belægning af både oprindelige og 

nyetablerede pladser antyder, at behovet for midlertidige pladser er større end de nuværende 

28 pladser. De første erfaringer fra +10-ældrepuljeprojekt10 giver også indikationer om dette.  

  

                                           
9 SRC’s belægningsprocent er ca. 97 %, hvilket dækker over en fuld belægning, hvor de sidste 

procenter primært skyldes at meldte borgere fra visitationen udsættes, fordi behandlingsforløb 

på sygehus forlænges eller lign. 
10 Projektet er etableret juni 2015 med det formål at alle borgere i funktionsgruppe 3 med 

rehabiliteringspotentiale som udgangspunkt visiteres til døgnrehabilitering på SRC. Hvis der 

ikke umiddelbart er plads på SRC opstartes forløbet i borgerens eget hjem. Et delelement af 

projektet er at undersøge/synliggøre en venteliste til døgnrehabiliteringen, hvis målgruppen er 

prædefineret. 
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6 Bilag 

Bilag 1: Hvad kan den ændrede opgørelsesmetode af skyggehjemmehjælpen i værste 

tilfælde betyde for den økonomiske effekt af døgnrehabilitering? 

Før 12. maj 2014 var skyggehjemmehjælpen baseret på de enkelte ydelser som Visitation og 

Rehabilitering havde visiteret i KMD Care. Ændringen i Visitation og Rehabiliterings 

visitationsmodel d. 12. maj 2014 har betydet, at Visitation og Rehabilitering ikke længere 

visiterer hver enkelt ydelse (f.eks. hjælp til toilet besøg), men udelukkende visiterer i mere 

overordnede pakker i forhold til borgerens funktionsniveau (f.eks. kan borgerne blive visiteret 

til en dagspakke 2 - givet borgeren har funktionsniveau 2). En pakke kan består af forskellige 

ydelser, og det er udføreren, der finder ud af, hvad der er brug inden for den konkrete pakke. 

Hvilke ydelse udføreren giver borgeren, er disponeret i KMD CARE. Udførerene afregnes i 

forhold til de visiterede pakker, og ikke i forhold til hvad de disponerer (faktisk leverer). For at 

sikre ensartethed i opgørelsen af skyggehjemmehjælpen efter den ændrede visitationsmodel 

samtidig med at kunne opfange selv mindre ændringer i plejebehovet, har det være 

nødvendigt at anvende den disponerede hjemmehjælp fra 12. maj 2014.  

Ovenstående ændring har medført at SRC på baggrund af de fiktivt visiteret pakker selv har 

disponeret skyggehjemmehjælpen, som borgeren ville have fået, hvis borgeren havde været 

hjemme. Der har ikke været et egentlig tidsregistrering af plejebehovet i den første tid på 

SRC, men udelukkende en opgørelse pr borger over deres plejebehov og hyppigheden. Det har 

derefter været de standardtider, som er indlagt i pakken i forhold til borgerens 

funktionsniveau, der er disponeret (f.eks. hvis en borger skal have hjælp til den personlige 

pleje og borgeren er funktionsniveau 3 så er der afsat 30 min til den personlige pleje). 

 

Det er undersøgt, hvilken effekt det har haft på skyggehjemmehjælpen i forhold til den 

ændrede opgørelsesmetode. Analysen viste, at før d. 12. maj 2014 var den gennemsnitlige 

skyggehjemmehjælp 18,7 timer pr. uge, mens for de døgnrehabiliteringsborgere, der har 

været i forløb efter 12. maj 2014, var skyggehjemmehjælpen steget med 29,1 %, til 24,1 

time/uge. Det vides ikke, om hele stigningen skyldes den ændrede metode, eller om nogle af 

borgerne er blevet mere plejekrævende i den seneste periode.  

Det er undersøgt, hvilken effekt det har på de økonomiske resultater, hvis det antages, at 

skyggehjemmehjælpen er overvurderet med 29,1 % for de borgere, der har gennemført et 

døgnrehabiliteringsforløb efter 12. maj.  

 

Hvis det viser sig, at skyggehjemmehjælpen for de borgere, der har været i forløb efter 12. 

maj 2014, er overvurderet med 29,1 %, så betyder det generelt at besparelserne hhv. tre 

måneder efter og seks måneder efter SRC døgnrehabiliteringsforløb er mindre end først 

beregnet jf. afsnit 0. Af Tabel 7 ses det at netto besparelsen efter tre måneder i stedet er 

35.991 kr. pr. borger dvs. 58 % mindre, mens nettobesparelsen efter seks måneder er 71.800 

kr. pr. borger dvs. 70 % mindre end først beregnet. Konsekvensen af en evt. overvurderingen 

af skyggehjemmehjælpen er desuden, at der fra at være en nettobesparelse på 6.827 kr. pr. 

borger lige efter borgernes forløb, i stedet er en nettoudgift på 4.097 kr. pr. borger.  
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Tabel 7: Økonomisk nettoeffekt af døgnrehabilitering med og uden en reduktion i 

skyggehjemmehjælpen på 29,1 % for de borgere, der har været i forløb efter 12. maj 

2014 

  Lige efter forløb 3 mdr. efter forløb 6 mdr. efter forløb 

  ----------------------  Økonomisk nettoeffekt jf. afsnit 0 (kr.)  ----------------- 

I alt 778.287 7.049.266 12.428.765 

Pr borger 6.827 61.836 109.024 

 

----------------------  Økonomisk nettoeffekt (kr.)  -------------------------- 

når skyggehjemmehjælpen for borgere efter 12. maj 2014 er 

reduceret med 29,1 % 

I alt -467.073 4.102.977 8.185.156 

Pr borger -4.097 35.991 71.800 
Note: N=114. 

 

Bilag 2: Økonomisk effekt baseret på visiterede pakker – en light version af afsnit 4 

I bilag 1 beskrives, hvordan de økonomiske effekter af døgnrehabilitering er baseret på den 

leverede hjemmehjælp (disponeret hjemmehjælp) efter 12. maj 2014 for at sikre, at data var 

sammenligneligt med data, der var på borgere, der havde gennemført et 

døgnrehabiliteringsforløb i perioden 1. juni 2013 til 12. maj 2014.  

Da udførerene ikke afregnes i forhold til den faktiske leverede hjemmehjælp (den disponerede 

hjemmehjælp), men i forhold til de pakker borgerne er visiteret til, medfører det, at hele 

besparelsen, jf. afsnit 4, ikke kan forventes at kunne realiseres. En økonomisk analyse magen 

til den i afsnit 4 - baseret på de visiterede pakker - vil i stedet kunne give et mere nøjagtigt 

billede af, hvor stor en del af besparelsen, der reelt kan realiseres. Der er her ikke lavet en 

sådan analyse, da det ikke var en del af evalueringsplanen præsenteret på udvalg i 2013. En 

sådan analyse vil kunne indgå i en fremtidig evaluering af døgnrehabilitering på SRC. En light 

version er i stedet foretaget. Det betyder at der nedenfor i stedet er undersøgt, hvad 

Kommunen sparer, når borgerne skifter funktionsniveau, og hvordan døgnrehabiliterings-

borgerne, der har været igennem et forløb efter 12. maj 2014, har ændret funktionsniveau. 

Funktionsniveauet sammenholdt med de visiterede pakker afgør nemlig udgiften til 

hjemmehjælp. Jo højere et funktionsniveau og jo flere pakker borgerne er visiteret til, desto 

mere plejekrævende og omkostningstunge er borgerne at pleje i hjemmet. Det betyder at en 

ændring til et lettere funktionsniveau vil kunne være en indikator for, at nogle af de fundne 

besparelser er mulige at realisere.  

Nedenfor er anvendt data fra SRC på baggrund af de 63 døgnrehabiliteringsborgere, der har 

været i forløb efter den nye visitationsmodel blev indført 12. maj 2014, dvs. de borgere, der er 

visiteret pakker til. 

 

Ændring i funktionsniveau første uge efter døgnrehabilitering på SRC 

En analyse af ændringerne i funktionsniveauet første uge efter et døgnrehabiliteringsforløb er 

lavet. Den viser, at ud af de 63 døgnrehabiliteringsborgere har 62 % af 

døgnrehabiliteringsborgerne mindsket deres funktionsniveau jf. Figur 3. 37 % reducerer deres 

funktionsniveau med ét niveau, 14 % reducerer deres funktionsniveau med to niveauer, og 11 

% af borgerne reducerer deres funktionsniveau med tre niveauer. 
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Figur 3: Fordeling over borgere der ændrer funktionsniveau første uge efter 

døgnrehabilitering 

 
Note: N=63 dvs. de døgnrehabiliteringsborgere der har gennemført og været i forløb efter 12. maj 2014 til 20. maj 
2014. 

 

Det ses desuden af nedenstående tabel at størstedelen (75 %) af døgnrehabiliteringsborgerne 

der gennemfører, er funktionsniveau 3 når de starter. 22 % af de 63 borgere starter som 

funktionsniveau 3 og ændre ikke deres funktionsniveau, 33 % ændre deres funktionsniveau fra 

funktionsniveau 3 til 2, 8 % rykker fra funktionsniveau 3 til 1 mens 11 % ændrer deres 

funktionsniveau fra 3 ved start til helt at være selvhjulpne. Første uge efter SRC er 

størstedelen (46 %) af døgnrehabiliteringsborgerne på funktionsniveau 2. 

 

Tabel 8: Ændring i funktionsniveau efter et døgnrehabiliteringsforløb  

  

Funktionsniveau første uge efter SRC 

 

 

  

Intet 

plejebehov 1 2 3 I alt 

  

-------------------------- Procent ------------------------ 

Funktionsniveau 

ved start 

1  0 2 2 0 3 

2 6 

 

11 2 21 

3 11 8 33 22 75 

4 - - - 2 2 

I alt  17 11 46 25 100 
Note: Beregnet på baggrund af de 63 døgnrehabiliteringsborgere, der har været i forløb efter 12. maj 2014 og indtil 
20. maj 2015. 

 

Hvad sparer kommunen i hjemmehjælp, når borgerne reduceres i funktionsniveau?  

For at beregne hvad Kommunen spare når borgerne reduceres i funktionsniveau efter 

døgnrehabilitering, er det nødvendigt at beregne prisen for hjemmehjælp på de enkelte 

funktionsniveauer. Dette kræver, at de visiterede pakker kendes. Det er valgt at beregne en 

pris for hjemmehjælp på et givet funktionsniveau både beregnet på baggrund af de 

skyggevisiteret pakker som de 63 døgnrehabiliteringsborgerne fik, og på baggrund af den 

gennemsnitlig fordeling af pakker alle borgere, der modtog hjemmepleje i Aabenraa 

Kommune, fik.  

 

Af Tabel 9 ses det f.eks., at borgere på SRC med funktionsniveau 3 de vil alle have fået en 

dagspakke og aftenpakke, hvis de havde været hjemme i stedet for i døgnrehabilitering. mens 

60 % af funktionsniveau 3-borgerne har i gennemsnit ville have fået en natpakke, 69 % en 

rengøringspakke, 60 % en tøjvaskpakke og 21 % en Ekstra APV fysiskpakke, hvis de havde 

været hjemme i stedet for på SRC. 
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Tabel 9: Gennemsnitlig fordelingen af hjemmehjælpspakker på SRC fordelt på 

funktionsniveau 

Funktions-

niveau: 

Visiteret pakker (%) 
  

Antal Dagpakke Aftenpakke Natpakke Rengøring Tøjvask 
Ekstra 

 APV fysisk 

1 50 - - 100 50 - 2 

2 100 100 - 77 69 - 13 

3 100 100 60 68 60 21 47 

4 100 100 100 100 100 100 1 

Note: Beregnet på baggrund af 63 døgnrehabiliteringsborgere der har gennemført efter 12. 

maj 2015. 

 

Af Tabel 10 ses den gennemsnitlig fordeling af visiterede pakker alle borgere, der modtager 

hjemmehjælp i Aabenraa Kommune. Fordelingen af visiteret pakker er fordelt på de fire 

funktionsniveauer. Sammenlignes Tabel 9 og Tabel 10 ses det at der er en tendens til at 

døgnrehabiliteringsborgerne gennemsnitligt visiteret til flere pakke sammenlignet med borgere 

med samme funktionsniveau i den øvrige hjemmepleje.  

For borgere med funktionsniveau 3 i hjemmeplejen ses det f.eks., at 63 % i gennemsnit får en 

rengøringspakke, 49 % modtager en tøjvaskepakke, 6 % tøjvaskepakke i fællesvaskeri, alle 

modtager en dagspakke, 88 % en aftenpakke, 27 % en natpakke og 17 % en ekstra APV 

fysisk pakke. Alt sammen lavere end borgerne på SRC. 

 

Tabel 10: Gennemsnitlig fordelingen af hjemmehjælpspakker i hele hjemmeplejen 

fordelt på funktionsniveau (%) 

Funktions-

niveau: 

Visiteret pakker (%) 
 

Antal Dag-

pakke 

Aften-

pakke 

Nat-

pakke 

Ren-

gøring 

Tøj-

vask 

Tøjvask - 

fællesvaskeri 

Ekstra APV 

fysisk 

1 32 0 0 88 13 2 0 806 

2 99 56 0 73 37 5 0 485 

3 100 88 27 64 49 6 17 284 

4 96 94 45 49  33 2 55 51 
Note: Data er baseret på alle borgere med hjemmehjælp i Aabenraa Kommune i september måned 2015. Det er 
derefter undersøgt, hvilke funktionsniveauer og pakker hver enkel borger er visiteret til den 15. september 2015. Få 
borgere har desuden været visiteret til nogle af de øvrige ”ekstra” pakker. Disse er ikke medtaget i analysen her, da 
det er 5 % eller færre, der modtager dette, samtidig med at der på disse pakker er individuelle priser jf. Tabel 11. 
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Nedenfor ses priserne for de forskellige hjemmehjælpspakker for de forskellige 

funktionsniveauer. Det er de priser hjemmehjælpen afregnes efter, og det er de priser, der er 

anvendt til at beregne prisen for hjemmehjælp givet borgernes forskellige funktionsniveauer. 

 

Tabel 11: Priserne på hjemmehjælpspakker pr 4. maj 2015 

Pakke prisen per uge Ny priser 

Aftenpakke 2 personlig pleje 585 

Aftenpakke 3 personlig pleje 1.108 

Aftenpakke 4 personlig pleje 1.928 

Dagpakke 1 personlig pleje 342 

Dagpakke 2 personlig pleje 1.046 

Dagpakke 3 personlig pleje 2.420 

Dagpakke 4 personlig pleje 4.392 

Ekstra APV fysisk 3 - 4 Dag 2.224 

Ekstra APV fysisk 3 - 4 Aften 1.468 

Ekstra APV fysisk 3 - 4 Nat 678 

Ekstra APV psykisk 1 - 4 personlig pleje Dobbelt tid 

Ekstra Ledsagelse 3 - 4 personlig pleje Individuel 

Ekstra Opstart 1 - 4 personlig pleje 223 

Ekstra Plus 3 - 4 personlig pleje Individuel 

Ekstra Rehabilitering 1 - 4 pers. Pleje Individuel 

Natpakke 3 - 4 personlig pleje 844 

Rengøring 1 - 4 praktisk hjælp 96 

Tøjvask 1 - 4 praktisk hjælp 64 

Tøjvask fælles vaskeri       121 

 

På baggrund af fordelingen af pakker på hvert funktionsniveau for hjemmeplejen generelt (jf. 

Tabel 10) og priserne på de enkelte pakker (i Tabel 11) er en vægtet pris for hjemmehjælp per 

uge beregnet i forhold til de fire funktionsniveauer (se Tabel 12). 

Det ses, at borgere med funktionsniveau 1  koster 205 kr. pr uge, borgere med 

funktionsniveau 2 ca. koster 1.456 kr. om ugen, borgere med funktionsniveau 3 koster  4.324 

kr. pr uge, mens borgere med funktionsniveau 4 . koster 8.790 kr. pr uge givet den vægtet 

fordeling af pakker som det ses i Tabel 10. 

Priserne for hjemmehjælp for de fire funktionsniveauerne for SRC døgnrehabiliteringsborgere 

er beregnet præcist - givet deres pakker og de aktuelle priser på disse (jf. Tabel 11). Det ses, 

at borgere med funktionsniveau 1 i gennemsnit ville have kostet 302 kr. pr uge for 

hjemmehjælp, mens at borgere med funktionsniveau 2 ville have kostet 1.754 kr. pr uge, 

borgere med funktionsniveau 3 ville koste 4.923 kr. pr uge, mens at borgere med 

funktionsniveau 4 ville have kostet 11.061 kr. pr. uge. Priserne for borgere med hhv. 

funktionsniveau 1 og 4 er baseret på få borgere og er derfor mere usikre.  

 

  



   

20 

 

Det ses generelt, at priserne for hjemmehjælp for de fire forskellige funktionsniveauer i 

gennemsnit er 27 % dyrere for døgnrehabiliteringsborgerne end for de øvrige borgere, der 

modtager hjemmehjælp i kommunen.  

 

Tabel 12: Gennemsnitlig pris for hjemmehjælp pr uge pr borger (kr.) fordelt på 

funktionsniveau (baseret på pakker) 

 

Hele hjemmeplejenA  DøgnrehabiliteringB  

Borger med funktionsniveau 1 205 302 

Borger med funktionsniveau 2 1.456 1.754 

Borger med funktionsniveau 3 4.324 4.923 

Borger med funktionsniveau 4 8.790 11.061 
Note: Aberegnet på baggrund af den gennemsnitlige fordeling af pakker for hvert funktionsniveau ( Tabel 10) og de 
aktuelle pakkepriser ( Tabel 11). Bberegnet på baggrund af de faktiske skyggepakker for de 63 
døgnrehabiliteringsborgere og de aktuelle pakkepriser (Tabel 11). 
 

Tages der videre udgangspunkt i priserne for hjemmehjælp på et givet funktionsniveau ses det 

bl.a. af Tabel 1, at Kommunen ca. spare 2.868 kr. pr uge pr borger, der ændre sig fra at være 

funktionsniveau 3 til 2 efter et døgnrehabiliteringsforløb. Nedenfor ses, hvad besparelserne er 

for andre scenarier.  

 

Tabel 13: Besparelse i kr. pr. borger pr uge ved reduceret funktionsniveau første uge 

efter SRC (baseret på pakker) 

  

Funktionsniveau første uge efter SRC 

Intet plejebehov 1 2 3 4 

F
u

n
k
ti

o
n

s
n

iv
e
a
u

 

fø
r
 S

R
C

 1 205 0 - - - 

2 1.456 1.250 0 - - 

3 4.324 4.118 2.868 0 - 

4 8.790 8.584 7.334 4.466 0 
Note: beregnet på baggrund af Tabel 12. 

 

På baggrund af de beregnede priser på hjemmehjælp afhængig af funktionsniveau for hele 

hjemmeplejen jf. Tabel 12, og givet borgerne har et forløb der vare 43 dage, så kan 

nettoeffekten beregnes efter samme princip som i afsnit 4. Nettoeffekten er beregnet for alle 

de kombinationer ændringer i funktionsniveau, hvor borgerne bliver mere selvhjulpne, dvs. 

hvor der er angivet en besparelse i Tabel 13. De økonomiske nettoeffekter fordelt på disse 

kombinationer er som tidligere opdelt i forhold til den økonomiske nettoeffekt hhv. første uge 

efter SRC, tre måneder efter SRC og seks måneder efter SRC, se nedenstående Tabel 14.   

 

Tabel 14: De økonomiske nettoeffekter pr borger (kr.) fordelt over forskellige 

scenarier af ændringer i funktionsniveauet efter døgnrehabilitering (baseret på 

pakker) 

Netto- 

effekt  4 til 3 4 til 2 4 til 1 4 til 0 3 til 2 3 til 1  3 til 0 2 til 1 2 til 0 1 til 0 

Gen- 

nemsnit 

1. uge  

efter SRC 6.637 9.505 10.755 10.961 -22.395 -21.145 -20.939 -41.629 -41.423 -50.355 -16.003 

3 mdr.  

efter SRC 55.763 90.177 105.182 107.647 9.150 24.155 26.621 -27.874 -25.409 -48.095 31.732 

6 mdr. 

efter SRC 118.288 192.850 225.360 230.703 49.299 81.810 87.152 -10.369 -5.027 -45.218 92.485 
Note: Denne beregninger bygger på de beregnede priser for hjemmehjælp afhængig af funktionsniveau for hele 
hjemmeplejen i Tabel 12 og givet borgerne har et forløb der vare 43 dage. 

 

Hvis man betragter de økonomiske nettoeffekter for den kombination der var hyppigst 

forekommende jf. Tabel 8, nemlig at gå fra funktionsniveau 3 til 2 (22 % af de 63 borgere).. 

da ses det at første uge efter SRC er der en nettoudgift på 22.395 kr. Efter tre måneder med 
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det reducerede funktionsniveau medfører det, at der er en nettobesparelse pr. borger på 9.150 

kr. og efter seks måneder på 49.299 kr. pr borger. 

Dette resultat er en lavere end resultaterne fundet i afsnit 4, se Tabel 2. Resultaterne i afsnit 4 

afspejler også en anden måde at opgøre effekten, nemlig den leverede hjemmehjælp og ikke 

som her den visiterede. Især ved den type af borgere, der kommer i døgnrehabilitering, må 

det forventes, at det er plejekrævende borgere, der typisk vil have sværere ved at holde sig 

inden for rammen af den visiterede tid i pakken.  

 

Bilag 3: Sammenligning af de økonomiske effekter ved døgnrehabilitering på SRC 

med Esbjerg Døgnrehabilitering  

Evalueringsplanen for SRC byggede blandt andet på Esbjerg Kommunes erfaringer og analyser 

i 2012 omkring deres døgnrehabilitering. Ved beregningen af den potentielle økonomiske effekt 

ved Esbjerg Døgnrehabilitering finder Epinon, der har foretaget beregningen for Esbjerg 

Kommune, at lige efter indsatsen er nettoeffekten negativ på 105.243 kr. i perioden (på 382 

dage). Betragtes indsatsten i forhold til et nedslag i plejebehovet efter tre måneder, generes 

der derimod et overskud på 6,6 mio. kr. i perioden. 

Omregnes den potentielle økonomiske effekt ved Esbjerg Døgnrehabilitering til økonomisk 

effekt pr borger for at kunne sammenligne med SRC ses det, at i værste tilfælde er der en 

økonomisk udgift pr. borger på 716 kr. og i bedst fald er der en økonomisk besparelse på 

44.960 kr. pr. borger.  

 

For SRC var den økonomiske effekt til sammenligning i værste tilfælde 6.827 kr. pr borger 

mens det i bedste fald er en gevinst på 109.024 kr. pr borger (dog kan tallene se lidt 

anderledes ud for SRC, hvis der tages forbehold for hvad ændringerne i opgørelsen af 

skyggehjemmehjælpen i værste tilfælde kan have betydet for de økonomiske effekter se mere 

i Bilag 1).  

 

Der er en hvis usikkerhed ved i sammenligningen af de økonomiske effekter af Esbjerg 

Døgnrehabilitering og døgnrehabilitering på SRC. Det skyldes, at de økonomiske effekter ikke 

beregnes på sammen måde.  

 

Blandt andet er metoden forskellig i forhold til, hvordan den økonomiske effekt beregnes i 

perioden efter endt forløb. I beregningen af de økonomiske effekter ved Esbjerg 

Døgnrehabilitering anvendes kun et nedslag i plejebehovet efter tre måneder, mens 

beregningen for SRC er mere nøjagtig, da det faktiske plejebehov for alle seks måneder efter 

forløbets afslutning medregnes.  

Desuden beregnes de potentielle økonomiske effekter af Esbjerg Døgnrehabilitering på 

baggrund af en antagelse om, at det forventes at 75 % af pladserne anvendes til borgere, som 

gennemfører deres døgnrehabiliteringsforløb. Det betyder, at værdien af det reducerede 

plejebehov som de borgere, der faktisk gennemførte opnåede, forventes at kunne opnås for 75 

% af pladserne i Esbjerg Døgnrehabilitering. I projektfasen blev 44 % af pladserne anvendt til 

døgnrehabiliteringsborgere, som gennemførte deres forløb. Beregningen af de økonomiske 

effekter ved døgnrehabilitering på SRC er derimod kun lavet på baggrund af de borgere, der 

faktisk gennemførte.  
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Bilag 4: Kendetegnene ved hhv. de borgere der udgør en nettobesparelse og en 

nettoudgift for Aabenraa kommune at døgnrehabilitere 

  

Borgere der opnår 

en nettobesparelse 

(N=86) 

Borgere der er 

en nettoudgift 

(N=28) 

Andel af borgere (%) 

- der kommer fra sygehus (%)* 74 54 

- der kommer hjemmefra (%) 26 46 
- der har en genoptræningsplan (GOP)  60 50 

- der ikke har en genoptræningsplan (GOP) 40 50 

- der er del af projekt overgang (%)* 72 43 

- der ikke er del af projekt overgang (%)* 28 57 
Note: *indikere at forskellen mellem de to grupper er signifikant på et 95 % signifikansniveau.  
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Bilag 5: Karakteristika ved døgnrehabiliteringsborgere, der opnår nettobesparelse i 

forhold til de borgere, der ikke gør 

Nedenstående tabel angiver den økonomiske effekt fordelt i forhold til den gruppe af borgere 

der opnår en nettobesparelse, og de borgere der efter endt forløb og i efterfølgende seks 

måneder efter har været en nettoudgift for Kommunen. Dette er yderligere opdelt i forhold til 

forskellige parametre; hvorvidt de kommer fra sygehuset, hjemmefra, har en GOP, ikke en 

GOP, har været den af Projekt overgang eller har ikke været en del af Projekt Overgang. 

 

Tabel 15: Nettoeffekt i kr. (efter seks måneder)  

  
Borgere opdelt i forhold til om de opnår en: 

Nettobesparelse Nettoudgift 

Alle døgnrehabiliterings-

borgere  

(N=114) 

Gennemsnit 155.111 Gennemsnit -34.419 

Min 759 Min -126.172 

Maks 580.477 Maks -1.240 

N 86 N 28 

Kommer fra sygehus 

(N=79 dvs. 69 %) 

Gennemsnit 167.758 Gennemsnit -34.088 

Min 759 Min -126.172 

Maks 514.452 Maks -1.240 

N 64 N 15 

Kommer hjemmefra 

(N=35 dvs. 31 %) 

Gennemsnit 120.274 Gennemsnit -34.801 

Min 4.639 Min -77.364 

Maks 580.447 Maks -11.948 

N 22 N 13 

Har en GOP*  

(N=66 dvs. 58 %) 

Gennemsnit 181.407 Gennemsnit -36.038 

Min 4.639 Min -126.172 

Maks 580.447 Maks -3.447 

N 52 N 14 

Har ikke en GOP  

(N=48 dvs. 42 %) 

Gennemsnit 116.159 Gennemsnit -32.801 

Min 759 Min -77.005 

Maks 354.795 Maks -1.240 

N 34 N 14 

Har været en del af 

Projekt Overgang  

(N=74 dvs. 65 %) 

Gennemsnit 166.524 Gennemsnit -17.486 

Min 4.639 Min -40.756 

Maks 580.447 Maks -1.240 

N 62 N 12 

Har ikke været en del af 

Projekt Overgang  

(N=40 dvs. 35 %) 

Gennemsnit 127.419 Gennemsnit -47.119 

Min 759 Min -126.172 

Maks 413.219 Maks -12.325 

N 24 N 16 

 


