
 BUSINESS CASE LIGHT

 INDSATS:  Sundhedsidræt
Begrundelse
Hvorfor? Hvad er begrundelsen/visionen for at igangsætte indsatsen?

I Gribskov Kommune lever 53 % af borgerne, der er over 16 år, med en eller 
flere kroniske livsstilssygdomme, i alt 17.600 personer. Dette er ca. 3.000 
borgere højere end regionsgennemsnittet på 44%. Borgere, der har været 
indlagt med fx diabetes, hjerte-karsygdomme eller ryglidelser tilbydes 
efterfølgende et rehabiliteringsforløb, der typisk varer 3 måneder, hvorefter 
borgerne er overladt til sig selv. Det er erfaringen, at de fleste borgere ikke 
fortsætter træningen eller selv opsøger træning i almindelige tilbud. Dermed 
genoptager de hurtigt deres oprindelige livsstil, hvorfor deres 
sundhedstilstand forværres med risiko for genindlæggelser. 
Hvad er problemerne ved den nuværende løsning?

Der eksisterer pt. Ikke diagnosebestemte tilbud, som borgere efter afslutning
af genoptræningsforløb og forløbsprogrammer kan sluses over i. Der findes 
kun ganske få foreningstilbud, der er målrettet træning til borgere med 
kroniske lidelser.

Hvad? Hvad skal den nye indsats afhjælpe helt konkret? 

Gennem DGI's skræddersyede træningskoncept 'Sundhedsidræt' ønsker 
Gribskov kommune at fastholde borgerne i den livsstilsændring, de har 
opnået gennem deltagelse i forløbsprogram – og dermed forbedre den 
enkelte borgers sundhedstilstand både fysisk og mentalt og samtidig 
forebygge dyre genindlæggelser.

Konceptet går samtidig ud på at styrke de lokale idrætsforeninger gennem 
specialundervisning af deres egne idrætsinstruktører, så de får kompetencer 
til at kunne målrette og differentiere motionsindsatsen overfor hver enkelt 
borger. Derved sikres, at borgerne ikke tager skade af træningen samtidig 
med, at der bygges bro mellem den kommunale rehabilitering og det lokale 
idrætsliv, så borgerne på sigt kan indgå i foreningernes øvrige hold. Målet er 
derigennem at styrke borgerens overgang fra sundhedssektoren til 
foreningslivet.

Konceptet bliver pt. afprøvet i 5 kommuner og er støttet af Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse med 5 mio. kr. Projektet evalueres af Center for 
Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet1. 

Hvem? Hvem og hvor stor er målgruppen helt konkret? 
Målgruppen er primært borgere med lænde-ryglidelser, KOL, diabetes type 2,
cancer og hjerte-karsygdomme, og som har været igennem et 
forløbsprogram. Sekundært er målgruppen af borgere, som er i 
risikogruppen, dvs. er på vej til at få livsstilssygdomme.

Muligheder
Hvordan? Hvad er baseline (hvis vi intet nyt gør, hvad sker der så)?

De kommunale udgifter for indlæggelser relateret til de aktuelle diagnoser 
var i 2015 følgende:
- KOL                             (219 indlæggelser)                          1.844.923 kr.
- Hjerte-karsygdomme  (1.349 indlæggelser)                        10.622.410 kr.
- Lænde-ryglidelser         (209 indlæggelser)                          1.840.185 kr.
- Diabetes type 2              (36 indlæggelser)                             284.544 kr.
- Cancer                       (1090 indlæggelser)                         10.846.462 kr.

1 Resultaterne af forskningen af den sundhedsmæssige effekt foreligger i juni 2017



I alt                               2.903 indlæggelser.
I alt årlige udgifter på                                                          25.438.524 kr.

Derudover var de kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi på 
8.090.668 kr. i 2015, fordelt på 584 borgere.

Hvis kommunen intet foretager sig, formodes det, at udgiftsniveauet vil 
stige, da behandlingsmulighederne til stadighed forbedres, så borgerne lever 
længere med sygdomme. Visitatorer i kommunen peger på et behov for 
netop at gribe de borgere, som er i målgruppen.

Hvilken ny forandring ønsker vi at implementere (produkt/proces)?

Det foreslås at indgå et samarbejde med DGI, hvor ca. otte 
idrætsundervisere fra det lokale foreningsliv uddannes på DGI 
Sundhedsidræts kursus. 

DGI tilbyder en 3-årig pakkeløsning, der består af et basiskursus i 
Sundhedsidræt samt 3 specialkurser omhandlende hhv. seniortræning, 
rygtræning og kredsløbstræning. Derudover omfatter tilbuddet også hjælp til 
at klargøre foreningerne, samt PR- og rekrutteringsindsats.

Forslaget er at oprette hold i eksisterende lokalforeninger, hvor 
underviserens faglige baggrund kvalificerer til træning af de forskellige 
borgergrupper. Hold med kredsløbstræning vil kunne rumme borgere fra 
KOL- og Hjertekarsygdoms-forløbsprogram, hold med rygtræning vil tage 
hånd om borgere fra lænde-ryg forløbsprogram, og hold med seniortræning 
vil kunne rumme borgere med kræft, diabetes og demens. 

• I det første halvår af forløbet opspores interesserede foreninger og 
potentielle instruktører udvælges. 

• I det andet halvår uddannes instruktørerne gennem 15 ugers 
konceptforløb og vedligeholdelseshold 

• Tilbuddet synliggøres (lokalt og nationalt) via DGI organiseret 
kommunikations- /PR indsats og via kommunal henvisning og 
henviser-netværk fx fra træningsenheden, Jobcenteret, visitationen 
o.l.

• Nye deltagere rekrutteres og kurserne gennemføres som 15 ugers 
konceptforløb og vedligeholdelseshold

• Hvert andet halvår herefter uddannes nye instruktører. 
• Hvert andet halvår rekrutteres nye deltagere som testes af 

instruktørerne før, under og efter forløbet. 
• Data indsamles af instruktører og forarbejdes af DGI Sundhedsidræt. 
• DGI Sundhedsidræt sikrer løbende sparring og supervision af 

instruktører og foreninger på baggrund af lokale og nationale 
erfaringer via lokalt faciliteret foreningsnetværk. 

Business Case
Kvantitative
(Økonomiske)

Gevinster: Beløb Effekt-År

Indlæggelser på de relevante diagnoser udgjorde 
udgifter på 25.438.524 kr. i 2015. 
Indlæggelsernes gennemsnitspris er på 8.763 kr. 

Der findes endnu ikke data med erfaringer for 
den faktiske succesrate af kurserne. 

Scenarie 1: Hvis kurserne forhindrer 1% af 
indlæggelserne, dvs. 30 af de 2.903 årlige 
indlæggelser, spares 262.890 kr. årligt, hvilket ca.
svarer til de årlige udgifter til indsatsen i de 

(220.000 kr.
årligt efter de

første 3 år)

2020 og
frem



første 3 år. Efter de første tre år er udgifterne ca. 
40.000 kr., dvs. at besparelsen årligt er ca. 
220.000 kr.

Scenarie 2: Hvis kurserne forhindrer 5% af 
indlæggelserne, dvs. 145 indlæggelser årligt, 
spares ca. 1.231.926 kr. årligt fra 2020 og frem.

Desuden formodes det, at der kan spares et 
væsentligt beløb på udgifter til vederlagsfri 
fysioterapi, som i flere tilfælde vil kunne erstattes
med Sundhedsidræts kurserne.

(1.231.926 kr.
årligt efter de

første 3 år)

Uoplyst

2020 og
frem

2017-

Gevinster i alt: 220.000 –
1.231.926 kr.

årligt (hhv.
1% og 5% af
indlæggelser

ne)

2020-

Omkostninger: 
• DGIs bronzepakke, som indeholder:

- otte uddannelsesforløb over tre år med 
basis- og specialkurser.
- Web- og trykt materiale
- Etablering af hold og foreningsrådgivning
- Deltagelse i nationalt kommunalt 
netværk
- Desuden har vi fået tilbud om PR indsats
og rekrutteringsindsats med i prisen.

• Desuden lønudgifter til en kommunal 
medarbejder, som det anbefales at bruge 
min. fem timer om ugen på henvisninger, 
koordinering og sparring med DGI i de tre 
år, hvor indsatsen opstartes (timesats på 
460 kr.).

• Efter de tre år bibeholder vi en 
tovholderfunktion i kommunen på ca. en 
time om ugen + vedligehold af 
instruktørkompetencer

145.000 kr. pr.
år + moms. 

(I alt 435.000
kr. over 3 år)

120.000 kr. pr.
år de første 3

år
(I alt 360.000
kr. over 3 år)

ca. 40.000 kr.
pr. år derefter

2017-2019

2017-2019

2020 og
frem

Omkostninger i alt:  Min. 795.000
kr. på de

første 3 år.

2017-
2019

Kvalitative
(Ikke-
økonomiske)

Gevinster: År
• Bedre fysisk form
• Bedre mental trivsel
• Socialt netværk
• Bedre livskvalitet

2017 og frem

Omkostninger: 
• Ingen kendte



Forudsætninger • At der kan afsættes medarbejderressourcer til koordinering og 
rekruttering af borgere til kurserne.

• At der oprettes ca. 10 hold i min. 3 forskellige foreninger. 
• At holdene bliver fyldt op med ca. 12 borgere, og borgerne fastholdes 

som aktive i idrætsforeningslivet. 
• At borgernes livsstilsændring fastholdes
• At der tilbydes flere hold ugentligt, så eksempelvis diabetikere kan 

træne flere gange om ugen, som er en forudsætning for at undgå 
senskader og stabilisering af blodsukker

• At der kan rekrutteres borgere til indsatsen

Skalerings-
potentiale

(1)  I lille grad (2) I nogen grad (3) I høj grad

Kan indsatsen opskaleres, 
så andre/flere borgere kan 
få gavn af indsatsen? 
Vurderes på en skala fra 1-3

x

Samlet vurdering:
Alt i alt vurderes der at være et stort potentiale i relation til denne indsats. Konceptet 
indebærer kompetencegivende uddannelse til lokale idrætsundervisere, samt et målbart 
koncept med test af borgeren før, under og efter forløbet. Forløbet knytter bånd mellem 
kommunal rehabilitering og lokalt foreningsliv, og fremmer dermed borgerens sociale netværk.
Det vurderes som en styrke, at indsatsen er koblet på de frivillig kræfter i kommunen. 

Der er således både fysiske og psykiske/sociale gevinster ved indsatsen. Det store potentiale 
bekræftes af de faglige visitatorer, som giver udtryk for, at der er et stort behov for at sætte 
ind netop her, i overgangen fra den kommunale rehabilitering til borgerens private 
træningsvaner, hvor vi ofte 'taber' borgeren, hvis tilstand hurtigt forværres. Med denne indsats
forventes det i højere grad at være muligt at fastholde borgerne i livsstilsændring, som 
muliggør stærkere borgere, der kan klare sig længere i eget hjem.

Der er et opmærksomhedspunkt omkring hyppigheden af træningen. For diabetikere gælder, at
de skal træne mindst tre gange ugentligt fordelt jævnt over ugen for at undgå senskader og 
opretholde et stabilt blodsukker. Udbuddet af hold skal matche dette.

Testperiode
Ved prioritering af denne indsats forudsættes finansiering af hele pakken på én gang. 
Indsatsen kan godt afprøves i en testperiode på det første år for, hvorvidt konceptet kan 
implementeres, men kommunen er ved kontraktindgåelse med DGI forpligtet på hele pakken, 
hvis erfaringerne fra første år viser, at konceptet godt kan implementeres hos os.


