
  

Effektcase: Sundhedsidræt
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* Borgere er
overladt til 

sig selv efter
endt rehabili-
teringsforløb

* Falder hurtigt
tilbage i usund

livsstil 

17.600 
GK-
borgere
med 
kroniske 
lænde-
ryglidelser,
KOL, 
diabetes 
2, cancer, 
hjerte-
karsyg-
domme

120  
borgere 

med 
kroniske 
lidelser, 
som har 
deltaget 

i et 
forløbs-
program 

* Samarbejde
   med lokale
   idræts-
   foreninger
* Uddannelse
  af instruktører
* Markeds-
  føring af tilbud
* Kommunal
  henvisning
* Basistræning
* 3 specialhold:
   - senior
   - ryg
   - kredsløb
* Supervision
* Test/evaluering

Bevillige
DGIs 3 årige 

trænings-
koncept

”SUNDHEDS-
IDRÆT” i

samarb. med
lokale idræts-

foreninger

* At der kan 
oprettes ca. 10 
hold

At min. 3 
idrætsforeninger 
deltager

* At der kan 
rekrutteres min. 
12 borgere pr. 
hold 

* At der oprettes 
flere hold 
ugentligt (pga. 
diabetikere)

* At deltagerne 
kan fastholdes 
aktivt i 
idrætslivet

* At borgernes 
livsstils-
ændringer 
fastholdes

* At der kan 
afsættes 
medarbejder-
ressourcer til 
koordinering

Sekundær 
målgruppe er 
borgere i 
risikogruppen,
som er på vej 
til at få 
livsstils-
sygdomme.

Der findes p.t. 
ikke tilbud, som 
borgere, efter 
genoptrænings- 
og forløbs-
programmer kan 
sluses over i.

P.t. henvises til 
fysioterapeuter, 
som borgerne 
selv skal betale

* Kredsløbshold 
for borgere med 
KOL / hjertekar-
sygdomme

* Ryghold for 
borgere med 
lænde-ryg-
problemer

* Seniorhold for 
borgere med
cancer, diabetes 
og demens 

Oprette hold for borgere, der 
er i risikogruppen for at få 
livsstilssygdomme

2016 2017 2018 2019 2020

Omk. - 265.000 265.000 265.000 40.000

Ge-
vinst - 262.890 262.890 262.890

Første 
gevinstår
262.890

Årlige 
omkostninger:

DGI' trænings-
koncept 
145.000 kr.

Adm.udgifter 
(5 timer pr. uge)
120.000 kr.

(Efter 3 år: 
Udgifter til 
kommunal 
tovholder-
funktion:
40.000 kr.)

Gevinster 
ukendte

Scenarie 1: 
Hvis 1% af 
kroniske 
indlæggelser 
kan forhindres, 
spares 262.890 
kr. årligt.

Scenarie 2: 
Hvis 5% af 
kroniske 
indlæggelser 
kan forhindres, 
spares  
1.231.926 kr. 
årligt.

Desuden 
forventes 
sparede udgifter 
til vederlagsfri 
fysioterapi 
(beløb ukendt).

”Break even”

Omkostningerne 'går i 
nul' efter tre år i 2020 
hvis min. 1% af de 
nuværende udgifter til 
kroniske indlæggelser 
kan forhindres . 
Herefter overskud på 
ca. 220.000 kr. årligt.

Bemærkning:
De økonomiske 
gevinster forventes 
tidligst efter 3 års 
indsats 
(dog forventede 
besparelser til 
vederlagsfri fysioterapi 
allerede tidligere)

8 uddannelses-
forløb over 3 år.

Konceptet 
afprøves i 5 
kommuner med 
støtte fra 
Ministeriet for 
Sundhed og 
Forebyggelse

Der foreligger 
endnu ikke data 
for kursernes 
succesrate

Anbefales af de 
faglige 
visitatorer

Ingen kendte 
omkostninger

Gevinster:
Forbedret fysisk 
form

Forbedret mental 
trivsel

Styrket socialt 
netværk

Forbedret 
livskvalitet
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Udviklings-
mulighed

Anbefaling: Det anbefales at bevillige DGI's 3-årige træningskoncept 
”Sundhedsidræt” for 120 borgere med kroniske lidelser i samarbejde med 3 lokale 
idrætsforeninger. Tilbudet vurderes at have en forebyggende effekt i forhold til at 
undgå at ”tabe” borgerne efter endt rehabilitering og derigennem bidrage til, at 
borgerne kan klare sig længere i eget hjem. Desuden styrkes borgernes sociale 
netværk til det lokale foreningsliv. De økonomiske gevinster forventes fra 2020 og 
frem, hvis 1% af de nuværende indlæggelser og genindlæggelser kan undgås.
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