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 Oversigt over takstudvikling 2011 til 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommune Reduktion i procent 
Ikast-Brande 2,93 

Holstebro  8,53 

Odder  3,47 

Silkeborg  4,41 

Lemvig 5,40 

Aarhus 2,47 

Syddjurs 2,08 

Favrskov 2,17 

Hedensted 2,97 

Region Midtjylland 2,28 

Struer 3,63 

Viborg 3,91 

Horsens 4,90 

Ringkøbing-Skjern 3,89 

Herning 5,51 

Skanderborg 4,48 

Skive 8,08 

Randers 11,28 

Norddjurs 3,47 

Samsø 0,00 
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NOTAT

Oplæg til samarbejdsmodel til opfølgning på 
sundhedsudspillet

Baggrund
De fem KKR har som opfølgning på KL’s udspil om det nære 
sundhedsvæsen og som en naturlig forlængelse af kommunernes arbejde på 
sundhedsområdet sat sig en række fælles mål for udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen. De fælles mål er godkendt i de enkelte kommuner og der 
arbejdes nu i alle regioner videre med at følge på de fastsatte mål. 

Målsætningerne handler bl.a. om at nå frem til en fælles forpligtelse mellem 
kommunerne om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne, og hvad 
man som samarbejdspart (sygehusene og de praktiserende læger) kan 
forvente, at alle kommuner kan løfte. Et af målene med 
opfølgningsprocessen er derfor også at vise en bevægelse mod ensartet 
kvalitet i den kommunale sundhedssektor. 

For at understøtte kommunernes arbejde med at styrke kvaliteten i det nære 
sundhedsvæsen, og for at sikre, at denne udvikling understøtter KL’s 
interessevaretagelse på området, har KL sammen med repræsentanter fra en 
række kommuner beskrevet en styrket samarbejds- og opfølgningsmodel i 
forlængelse af den KKR-proces, der blev igangsat på sundhedsområdet i 
efteråret 2012. 

Formålet med en styrket samarbejds- og opfølgningsmodel er: 

- At sikre et bredt ejerskab til de vedtagne målsætninger i alle 
kommuner

- At kommunerne får et godt fælles afsæt for drøftelserne med 
hinanden og regionerne om videreudvikling af sundhedsindsatsen 
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- At sikre en koordineret indsats på tværs af kommuner i 
udviklingsarbejdet på sundhedsområdet

- At skabe fælles faglig udvikling på tværs af kommuner og regioner 
om indholdet i de kommunale ydelser 

- At de resultater der opnås bliver løftet op i KL’s interessevaretagelse 
og anvendt i de nationale drøftelser om at styrke det nære 
sundhedsvæsen.

I KL’s interessevaretagelse er en styrkelse af det nære sundhedsvæsen et 
centralt tema, og dette indgår også i KL’s krav til økonomiforhandlingerne 
for 2014. Som opfølgning på det aftalte løft i økonomiaftalen for 2013 og i 
forhold til den fremadrettede interessevaretagelse i de kommende års 
økonomiforhandlinger er det derfor væsentligt løbende at kunne fremvise 
resultater af den opfølgningsproces, der er igangsat i KKR. 

Det må endvidere forventes, at regeringen og de øvrige parter på 
sundhedsområdet vil stille yderligere krav til udviklingen i kommunerne i 
takt med, at det nære sundhedsvæsen udvikles. Det er helt centralt at den 
udvikling har sit omdrejningspunkt i de kommunale processer og visioner 
frem for i centralt fastlagte modeller fra staten. En styrket samarbejds- og 
opfølgningsmodel skal derfor også illustrere for regeringen, at der eksisterer 
et kommunalt forpligtende alternativ til nationalt fastsatte krav og 
standardiserede modeller, der kan levere resultater.

Forslag til samarbejdsmodel
Der foreslås en model baseret på følgende 3 elementer:

- Politisk forpligtende fælles mål 
- Fælles model for opfølgning på tværs af de fem KKR’er
- Fælles fagligt udviklingsarbejde 

Politisk forpligtende fælles mål - inddragelse, ejerskab og råderum
Den politiske opgave handler om træffe fælles forpligtende beslutninger 
om, hvor kommunernes sundhedsopgave skal flyttes hen, og at følge op på 
dette. 

Et væsentligt afsæt for arbejdet med et styrket sundhedsvæsen er, at der i 
den enkelte kommune, mellem kommunerne og mellem kommunerne og 
regionerne i regi af sundhedsaftalerne fastlægges mål for udviklingen af den 
kommunale sundhedsindsat. Dette bør ske med afsæt i de udfordringer, 
kommunen står overfor og de opgaver, som bør prioriteres for at sikre 
fokus på en tidlig indsats og rehabilitering. 
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Der er med regeringens nye sundhedsudspil ”Mere borger, mindre patient” 
lagt op til en proces, hvor der sættes mål for danskernes sundhed og for 
kvaliteten af de kommunale tilbud, ligesom der i forbindelse med 
sundhedsaftalerne skal fastlægges fireårige mål. Der vil derfor løbende 
skulle ske en justering og tilpasning af de fælles målsætninger, så 
målsætningerne spiller sammen på de forskellige niveauer. 

Hensynet til samarbejde og fælles mål skal balanceres i forhold til at 
fastholde klart politisk råderum i den enkelte kommune. Hensigten er 
således, at der skabes synergi mellem de fælles aftalte mål og den enkelte 
kommunes mål på sundhedsområdet.

Skal der være ejerskab til de fælles målsætninger og skal der prioriteres i en 
bestemt retning i den sundhedsfaglige indsats i kommunerne, er der 
endvidere behov for at knytte sundhedsudvalgsformænd/næstformænd tæt 
ind i processen. 

For at styrke samarbejdet mellem KKR og kommunalpolitikerne kan det i 
de enkelte KKR’er overvejes at etablere en fast løbende dialog mellem bl.a. 
udvalgsformænd, der kan sikre koordinering og forankring i den 
kommunale udvalgsstruktur og prioriteringsproces, og som kan spille 
tilbage med forslag om, hvor der er behov for en fælleskommunal indsats 
og hvilke elementer, der med fordel kan ligge i alle kommuners indsats.

Samtidig er samarbejdet med regionen et vigtigt afsæt for arbejdet og de 
politiske drøftelser. Der vil sammen med regionen blive opstillet en række 
fælles mål mellem kommuner og region i forbindelse med 
Sundhedsaftalerne. Sundhedsstyrelsen har opstillet en række indikatorer til 
opfølgning på disse mål. 

Opsummerende foreslås følgende elementer i arbejdet med fælles politiske 
mål:

- At KKR i forbindelse med Sundhedsaftalen med regionen drøftes 
fireårige mål i samarbejde med regionen (jf. regeringens 
sundhedsudspil)

- At kommunerne i KKR en gang årligt drøfter behovet for at 
revidere og supplere de fælles mål for udviklingen af de nære tilbud

- At der etableres et tættere samarbejde mellem KKR og fagudvalg 
ved fx at inddrage sundhedsudvalgsformænd/næstformænd i 
opfølgningsprocessen på sundhed i kraft af halvårlige dialogmøder, 
temadrøftelser, drøftelse af data for opfølgning på målsætninger mv.

- At KL sikrer, at de fælles politiske målsætninger, som der arbejdes 
med i KKR-regi indarbejdes i den løbende interessevaretagelse. 
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- At opfølgningsprocessen i de fem regioner drøftes løbende på møde 
mellem KKR-formandskaberne og KL 

Fælles model for opfølgning på tværs af de fem KKR’er 

Fælles KL-dataindsamling og dokumentation af indsatsen
KL’s centrale opgave i implementeringsprocessen er at understøtte 
udviklingen i kommunerne ved at pege på de mest effektive løsninger, 
skabe et grundlag for opfølgning på mål og resultater og give ledelsen i 
kommunerne redskaber til at styre og prioritere indsatsen. 

For at give kommunerne og KKR et godt afsæt for en systematisk 
opfølgning på de målsætninger, som kommunerne har sat sig, foretager KL 
løbende dataindsamlinger, som giver en status på kommuneres arbejde på 
sundhedsområdet. Dataindsamlingerne skal gøre det muligt dels for 
kommunerne at benchmarke med hinanden og dels gøre det muligt at 
vurdere, om der er brug for nye tiltag for at understøtte implementeringen. 

Lokal politisk opfølgning på målene
Det er afgørende for implementering af de fastlagte mål, at der i den enkelte 
kommune er opbakning til og fokus på implementeringsarbejdet og at der 
løbende foregår drøftelser af, hvordan de fastsatte mål kan udvikles. 

KL vil stille data til rådighed for disse lokale drøftelser, fra de løbende 
dataindsamlinger, der er igangsat som opfølgning på det nære 
sundhedsvæsen. Indsamlingen giver svar på, hvilke konkrete indsatser 
kommunen har indført, og hvilken udvikling man kan se over tid.

Administrativ opfølgning i og på tværs af regioner
En væsentlig del af opfølgningsprocessen handler om at konkretisere, hvad 
der ligger i de vedtagne mål og hvad det kræver at føre dem ud i livet. 

Det foreslås derfor, at der for hver enkelt KKR udarbejdes temarapporter 
på udvalgte områder, hvor der i det enkelte KKR gås mere i dybden med 
kommunerne erfaringer, indholdet i tilbuddene mv. Dette supplerer den 
nationale dataindsamling og kan overvejes koordineret på tværs af de fem 
regioner. Hensigten er at afrapporteringen kan behandles politisk i 
kommunerne, KKR (og evt. med sundhedsudvalgsformændene) og i KL. 

Det foreslås, at KL’s Sundhedsstrategiske Gruppe (som består af ca. 15 
sundhedsdirektører/kommunaldirektører fra de administrative styregrupper 
under KKR) fungerer som administrativt koordinationsforum. Gruppen 
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skal bl.a. følge den nationale implementering og drøfte, hvilke udfordringer 
der er forbundet med målopfyldelse og evt. behov for af tiltag.

Det foreslås endvidere, at man i forbindelse med det årlige direktørmøde på 
social- og sundhedsområdet drøfter udviklingen af det nære sundhedsvæsen 
og opfølgning på fælles målsætninger. 
 
Kommunerne i de fem KKR’er bør desuden aftale nærmere, hvordan man 
administrativt vil samle op på og understøtte de kommuner, som endnu 
ikke er i mål med fælles målsætninger.

Styrkelse af klyngesamarbejde og samarbejde med sygehus og almen praksis
Det er oplagt, at de enkelte kommuner og KKR’er har en løbende dialog 
med sygehusene og almen praksis om målsætningsarbejdet for at sikre 
kendskab og understøttelse af indsatsen. Ift. nogle af målsætninger 
forudsætter implementeringen et tæt samarbejde med almen praksis og 
sygehusene. 

Der er nogle steder gode erfaringer med at kommunerne samarbejder om 
udmøntning af målsætninger og udviklingsprojekter på tværs af kommuner i 
klyngesamarbejder omkring de enkelte sygehuse. Dette arbejde kan med 
fordel styrkes og koordineres ift. de målsætninger, der er opstillet.

Opsummerende ser den fælles model for opfølgning ud som følger: 

- KL gennemfører løbende indsamling af data for udbredelse af tilbud 
og indsatser i kommunerne. KL udarbejder sammenligninger på 
tværs af de fem KKR og udsender kommunefordelte data for 
udvalgte dele af spørgeskemaet.

- Data danner udgangspunkt for lokale drøftelser og prioriteringer
- KKR drøftes halvårligt status på opfølgningsprocessen pba. 

resultater fra KL’s dataindsamling. 
- Der afholdes et årligt møde mellem KL og sundhedsdirektørerne i 

de fem regioner om udviklingen af det nære sundhedsvæsen og 
opfølgning på målsætninger.

- Der foregår en administrativ koordinering på tværs af de fem KKR i 
KL’s Sundhedsstrategiske Gruppe. Gruppen følger udviklingen på 
tværs af KKR’er og for alle 98 kommuner og drøfter resultater og 
behovet for nye tiltag for at understøtte udvikling og 
implementering

- Klyngesamarbejder styrkes i den fælleskommunale udmøntning af 
mål og beslutninger om nye udviklingsprojekter
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Udvikling af fælles fagligt evidensbaseret udviklingsarbejde
Kommunerne har i disse år et særligt fokus på kompetenceudvikling, 
kvalitetssikring og ensartning af ydelserne i det nære sundhedsvæsen. Dette 
afspejler sig i både lokale initiativer og en række større, tværgående 
projekter, som flere kommuner deltager i. I nogle KKR’er har kommunerne 
bl.a. besluttet at arbejde med at definere et fælles minimumsindhold i de 
subakutte og akutte kommunale tilbud og kronikerindsatsen. Dette 
kvalitetsudviklingsarbejde kan med fordel foretages på tværs af de fem 
regioner med henblik på at understøtte større faglig ensartethed og kvalitet i 
kommunernes subakutte og akutte pleje og rehabiliteringsindsatser. 

Det foreslås derfor, at der gennemføres et fælles evidensbaseret 
udviklingsarbejde, der sikrer et fælles kvalitetsløft i de kommunale tilbud, så 
der ikke igangsættes flere forskellige udviklingsarbejder med samme formål. 
I arbejdet inddragelse en række kommuner og andre relevante parter som fx 
Sundhedsstyrelsen, faglige selskaber og regionerne. Dette arbejde skal sikre, 
at det bliver så klart som muligt, hvad der er bedste viden, og hvilke 
standarder som de enkelte sundhedsindsatser bør indeholde for at sikre en 
god kvalitet. 

Videre proces
Udkast til samarbejds- og koordinationsmodel er udviklet i samarbejde med 
KL’s Sundhedsstrategisk gruppe. Modellen kan – med de justeringer som 
indarbejdes i løbet af processen – træde i kraft fra efteråret 2013. 
Samarbejdsmodellen bør efter et år evalueres med henblik på evt. 
justeringer. 
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NOTAT  

Tabelbemærkninger vedr. undersøgelse af 
kommunernes sundhedsindsats april 2013 

KL har i oktober 2012 og april 2013 gennemført en spørgeskemaundersø-

gelse vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser til opfølgning på 

KL’s sundhedsudspil og økonomiaftalen for 2013. Data anvendes til brug 

for opfølgningsprocessen i KKR og den fortsatte dialog om fælles målsæt-

ninger på sundhedsområdet.  Spørgeskemaerne er besvaret af hhv. 97 og 98 

kommuner. 97 kommuner har svaret på begge skemaer. 

 

Tabellerne viser udvalgte resultater, der knytter sig til områder af særlig re-

levans for opfølgningsprocessen på sundhedsområdet i KKR. Hertil kom-

mer udvalgte data fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor  vedr. 

personaleforbrug i tabel 5. Nedenfor beskrives de konkrete spørgsmål eller 

datakilder for de enkelte tabeller. 

 

Tabellerne er bygget op, så der fremgår kommunefordelte data i de enkelte 

regioner under tabellen. Øverst i tabellen fremgår en procentsats for ande-

len af kommunerne, som har svaret ja til spørgsmålet. For at kunne sam-

menligne med undersøgelsen i oktober indgår alene de kommuner, der har 

svaret på begge undersøgelser. Denne procentsats fremgår på de områder, 

hvor der er sammenlignelighed i data mellem oktober 2012 og april 2013. 

 

Er der svaret ja i spørgsmålet angives det med et ”+”, mens et nej angives 

med et ”-”. Hvor spørgsmålet ikke er besvaret fremgår et blankt felt.  
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Tabel 1: Borgerrettet forebyggelse  

Kolonne 1-4: Spørgsmålet der er besvaret er: Har kommunen sammenholdt 

den aktuelle indsats med følgende af sundhedsstyrelsens forebyggelsespak-

ker: tobak, alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed?  

Kolonne 5-6: Spørgsmålet der er besvaret er: Har kommunen sammenholdt 

den aktuelle indsats med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker? Og har 

kommunen justeret indsatsen i forhold til forebyggelsespakkerne? Kolonne 

5 viser svar givet i kategorierne ”Ja vi har justeret indsatsen” og ”V i lever 

allerede op til grundniveau i forebyggelsespakkerne” mens kolonne 6 viser 

de kommuner, der har svaret, at de vil følge grundpakkerne men ikke har 

implementeret dem endnu.  

Kolonne: 7-8: Angiver om sundhedsplejerskens 1. besøg i hjemmet ved nor-

male ukomplicerede forløb typisk ligger på 1.-5. dagen (kommuner der har 

svaret på ”1.-3. dagen” og ”4.-5. dagen”) eller 6. dagen eller derefter.

      

Tabel 2: Genoptræning og rehabiliteringsindsatsen 

Kolonne 1-4: Angiver de kommuner, der har patientrettede forebyggelsestil-

bud til personer med diabetes, hjerte-kar-sygdom, KOL eller kræft. For 

tilbud til kræftramte angives andelen af kommuner, der har svaret ”Ja, vi har 

allerede et tilbud”, mens ”ja, vi har besluttet at etablere et tilbud, der står 

klar inden sommeren 2013” ikke indgår i opgørelsen. Der sammenliges ikke 

med oktober pga. manglende sammenlignelighed i svarkategorierne. 

Kolonne 5-6: Angiver hvilke kommuner, der har etableret tværfaglige teams i 

forhold til komplekse genoptræningsopgaver på eksempelvis børneområdet 

eller hjerneskadeområdet. 

Kolonne 7: Angiver kommuner der har indgået et ”formaliseret samarbejde 

med kommuner eller andre aktører for at sikre, at borgere med komplekse 

hjerneskader får genoptræning og rehabilitering af høj faglig kvalitet”. 

 

Tabel 3: Tidlig opsporing i ældrepleje og sygeplejefaglige akuttilbud 

Kolonne 1-5: Angiver hvilke indsatser kommunen har iværksat mhp. at fore-

bygge indlæggelser indenfor kategorierne: opkvalificering af medarbejdere, 

tidlig opsporing, medicinhåndtering, faldforebyggelse eller sårpleje. 

Kolonne 6-9: Kolonne 6 angiver kommuner, der har akutpladser med syge-

plejefaglig indsats i hele døgnet (herunder akutpladser med særlig fokus på 

genoptræning og rehabilitering). Kolonne 7 viser døgnrehabiliteringspladser 

med terapeutfaglige kompetencer. Kolonne 8 døgn- eller aflastningspladser 

til færdigbehandlede uden døgndækket sygepleje eller terapeutfaglige kom-

petencer og kolonne 9 akutteams. Der sammenlignes ikke med svar fra ok-

tober 2012, da kategorierne ikke er sammenlignelige. 

Kolonne 10: Angiver hvorvidt kommunen vurderer, at de praktiserende læger 

og/eller vagtlægerne evt. via en kommunal visitator henviser til kommunens 

tilbud, fx akutteams og/eller akutpladser med henblik på at forebygge ind-

læggelser. 
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Tabel 4: Samarbejde mellem sektorer 

Kolonne 1-2: Angiver om kommunen har et samarbejde med almen praksis 

om opfølgende hjemmebesøg. Der er angivet kommuner, der allerede har 

indført initiativet eller har planer om det i 2013.  

Kolonne 3: Angiver om kommunen har iværksat initiativer i samarbejde med 

sygehuset for at sikre den gode udskrivning (udskrivningskoordinatorer eller 

andet formaliseret samarbejde). 

Kolonne 4: Angiver om kommunerne har indgået aftale om konkrete opgave-

overdragelser fra sygehus til kommune. 

Kolonne 5-6: Angiver om kommunen har et integreret samarbejde med syge-

hus eller almen praksis om en fælles kapacitet/fælles lokaler og om kom-

munen har et integreret samarbejde med sygehuset/almen praksis i form af 

fælles ejerskab samt fælles drift. Kommuner der har svaret ”ja, men uden 

delt finansiering” og ”ja med delt finansiering” 

 

Tabel 5: Personale og ledelsesinformation 

Kolonne 1-4: Angiver udvalgte data fra Kommunernes og Regionernes Løn-

datakontor vedr. personaleforbrug for autoriseret sundhedspersonale pr. 

indbygger (SOSU-assistenter, sygeplejersker, ergo/fysioterapeuter og sund-

hedsplejersker). Kolonne 2-4 opgør hhv. antal sygeplejersker pr. indbygger, 

antal SOSU-assistenter pr. indbygger og antal fysio-/ergoterapeuter pr. ind-

bygger. Alle grupper er opgjort ekskl. ekstraordinært ansatte. Afgræsningen 

af grupper følger de sundhedsfaglige uddannelser. Det betyder, at gruppen 

af SOSU-assistenter er opgjort ekskl. ”gamle grupper” som fx sygehjælpere. 

Alle tal er opgjort pr. 1. februar 2013 og hentet fra Kommunerne og Regio-

nernes løndatakontor.  

Kolonne 5-8: Angiver om kommunen vurderer at udarbejde systematisk ledel-

sesinformation til politikerne om hhv. 1) sygehusforbrug for parametre (fo-

rebyggelige diagnoser, genindlæggelser mv.) 2) sygehusforbrug (forebyggeli-

ge diagnoser, genindlæggelser mv.) blandt modtagere i ældrepleje, sygepleje 

mv. 3) kommunens sundhedsindsatser (genoptræning, sundhedscenter, kro-

nikertilbud) 4) dele af kommunens sundhedsindsatser (genoptræning, sund-

hedscenter, kronikertilbud). 



3.5 Oplæg til samarbejds- og opfølgningsmodel på 
sundhedsområdet



Tabel 1 Borgerrettet forebyggelse og sundhedspleje

Landsplan apr 2013 84% 80% 76% 74% 39% 23% 58% 42%

apr 2013 84% 84% 84% 74% 47% 13% 53% 47%

okt 2012 89% 58% 79% 58% 60% 0%

Kommune

Favrskov + + + + - + - +

Hedensted + + - - - - + -

Herning + + + + - - - +

Holstebro + + + + + - + -

Horsens + + + + + - - +

Ikast-Brande + + + + - - + -

Lemvig + + + + + - - +

Norddjurs + + + + - - + -

Odder - - - - - + + -

Randers + + + + + - - +

Ringkøbing-Skjern - + + - + - + -

Samsø + + + - + - + -

Silkeborg + + + + + - + -

Skanderborg + - + + + - + -

Skive + + + + + - - +

Struer + + + + - - + -

Syddjurs + + + + - - - +

Viborg - - - - - - - +

Aarhus + + + + - + - +

I alt Ja 16 16 16 14 9 3 10 9

Tobak Alkohol 
Fysisk 

aktivitet

Mental 

sundhed 

Justeret el. 

lever allerede 

op til grund- 

niveau

Sammenholdt indsats med forebyggelsespakker Justeret indsats Sundhedspleje 1. besøg

Vil følge 

grundpakken, 

men ikke 

implementeret 

endnu 

1. besøg 1.-

5. dag

1. besøg på 

6.dag el. 

derefter

Region 

Midtjylland



Tabel 2 Genoptræning og rehabiliteringsindsatser 

Samarb.  vedr. 

hjerneskade

Landsplan apr 2013 100% 88% 100% 67% 85% 11% 75%

apr 2013 100% 100% 100% 89% 100% 0% 47%

okt 2012 100% 100% 100% 95% 53%

Kommune

Favrskov  + + + + + - +

Hedensted + + + + + - -

Herning + + + + + - +

Holstebro + + + + + - -

Horsens + + + + + - +

Ikast-Brande + + + + + - -

Lemvig + + + + + - +

Norddjurs + + + + + - -

Odder + + + + + - +

Randers + + + + + - -

Ringkøbing-Skjern + + + + + - -

Samsø + + + + + - -

Silkeborg + + + + + - -

Skanderborg + + + + + - +

Skive + + + - + - +

Struer + + + - + - +

Syddjurs + + + + + - +

Viborg + + + + + - -

Aarhus + + + + + - -

I alt Ja 19 19 19 17 19 0 9

KOL Kræft

Rehabiliteringstilbud til kronikergrupper

Tværfaglige teams ift. 

komplekse 

genoptræningsopgaver

Ja 
Nej, men 

planlagt 2013
JaDiabetes Hjerte-kar

Region 

Midtjylland



Tabel 3 Tidlig opsporing i ældreplejen og sygeplejefaglige akuttilbud

Henvisning til 

akuttilbud

Landsplan apr 2013 82% 65% 72% 63% 77% 64% 40% 70% 23% 54%

apr 2013 89% 58% 63% 58% 74% 84% 42% 63% 33% 68%

okt 2012 95% 53% 68% 42% -

Kommune

Favrskov  + + + + + + - - + +

Hedensted - - - - - - + - - +

Herning - - + - + + - - - -

Holstebro + + + - + + + + - -

Horsens + + + + + + - + - +

Ikast-Brande + + - + - + - + - -

Lemvig + - - + + + - + - +

Norddjurs + + - - - + - + - +

Odder + + + + + + - + - +

Randers + + + + + + + + - +

Ringkøbing-Skjern + + + + + + - + - -

Samsø + - + + - + - + - +

Silkeborg + - - + + + + - + +

Skanderborg + + - - - - + - + -

Skive + - + - + - + + - -

Struer + + + - + + - - + +

Syddjurs + - - + + + - - + +

Viborg + + + + + + + + + +

Aarhus + - + - + + + + - +

I alt Ja 17 11 12 11 14 16 8 12 6 13

Særlige forebyggelsesindsatser i ældreplejen Akuttilbud

Henviser 

almen praksis 

til akuttilbud

Akutteam

Aflastn. 

plads 

færdigbeh

andlede 

Opkvalifice

ring 

medarb. 

Tidlig 

opsporing 

Særlig 

indsats 

medicin-

håndtering 

Faldforeby

ggelse

Særlige 

indsats 

sårpleje

Akutplads  

døgndæk. 

sygepleje

Midlertid. 

plads 

terapeut-

faglig 

komp.

Region 

Midtjylland



Tabel 4 Samarbejde på tværs af sektorer

Samarb om 

udskrivn.

Opgave- overdr. 

sygehus

Landsplan apr 2013 71% 18% 93% 39% 14% 16%

apr 2013 95% 0% 95% 53% 5% 16%

okt 2012 95% 95% 79%

Kommune

Favrskov  + - + + - -

Hedensted + - + + - -

Herning + - + - - -

Holstebro + - + + + -

Horsens + - + - - -

Ikast-Brande + - + + - -

Lemvig + - + - - -

Norddjurs + - + - - -

Odder + - + - - +

Randers + - + + - -

Ringkøbing-Skjern + - + - - -

Samsø - - - - - +

Silkeborg + - + + - -

Skanderborg + - + - - -

Skive + - + + - -

Struer + - + + - +

Syddjurs + - + - - -

Viborg + - + + - -

Aarhus + - + + - -

 

I alt Ja 18 0 18 10 1 3

 

Opfølgende hjemmebesøg 
Tværsektorielt samarbejde med 

sygehus eller almen praksis

Ja
Ja, forvent. 

indført i 2013

Region 

Midtjylland

Ja Ja

Integr. samarb. 

om kapacitet 

el lokale

Integr. samarb. 

m fælles 

ejerskab/drift



Tabel 5 Personale og ledelsesinformation

Landsplan apr 2013 6,48                    1,49                    3,49                    1,23                    44% 25% 39% 47%

apr 2013 6,30                    1,57                    3,10                    1,37                    53% 21% 26% 47%

Kommune

Favrskov  5,47                    1,53                    2,51                    1,18                    + - - -

Hedensted 5,14                    1,77                    2,40                    0,65                    + + - +

Herning 6,62                    1,54                    3,18                    1,66                    + - + -

Holstebro 7,26                    1,63                    3,18                    2,11                    - - - -

Horsens 5,74                    1,42                    2,74                    1,35                    + - - +

Ikast-Brande 5,99                    1,45                    3,34                    0,96                    - + - +

Lemvig 6,98                    2,25                    3,25                    1,28                    + - - -

Norddjurs 7,21                    2,08                    3,47                    1,38                    - - - +

Odder 5,28                    1,36                    2,71                    0,91                    - - - +

Randers 6,65                    1,38                    3,80                    1,20                    + + + +

Ringkøbing-Skjern 7,25                    1,95                    3,68                    1,35                    + - + +

Samsø 7,31                    2,95                    2,26                    2,11                    - + - -

Silkeborg 6,72                    1,71                    3,15                    1,57                    - - - -

Skanderborg 5,58                    1,33                    2,65                    1,31                    - - - -

Skive 8,44                    1,83                    4,78                    1,59                    + - + -

Struer 9,08                    1,77                    4,93                    2,26                    - - - +

Syddjurs 4,98                    1,41                    2,23                    1,09                    + - + -

Viborg 7,40                    1,94                    3,82                    1,38                    + - - +

Aarhus 5,49                    1,34                    2,56                    1,34                    - - - -

10 4 5 9

Udarbejdes der systematisk ledelsesinformation til 

politikerne 
Personale

Ja om 

sygehusforbr

ug for modt. 

I ældrepleje 

mv.

Ja, om de 

kommunale 

sundhedstilb

ud

Ja, om dele af 

de kommunale 

sundhedstilbu

d

Antal fys/ergo-

terapeuter pr. 

1000 indb.

Region 

Midtjylland

Ja, om 

sygehus-

forbrug

Autoris. 

sundheds-

pers. pr. 1000 

indb.

Antal sygepl. 

pr. 1000 indb.

Antal SOSU-

assistenter pr. 

1000 indb.
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NOTAT

Resultater af væksthusevalueringen 2013

Som del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes 
overtagelse af finansieringsansvaret for væksthusene, har konsulentvirk-
somheden Iris Group evalueret væksthusene for KL og Erhvervsstyrelsen. 
Evalueringen dækker perioden 2010 – 2012, og er afsluttet april 2013.

Det er sekretariatets opfattelse, og også væksthusenes, at der er tale om en 
grundig og lødig evaluering, der kan bidrage til at videreudvikle 
erhvervsservicen. Væksthusene sætter nu et strategiarbejde i gang, der skal 
følge op på anbefalingerne.

Dette papir gennemgår i hovedtræk evaluators konklusioner og 
anbefalinger, og sætter fokus på de forbedringspotentialer hhv. KL i 
samarbejde med staten, KKR og væksthusene må adressere. Det må 
forventes, at særligt erhvervsorganisationerne og også væksthusenes 
samarbejdspartnere vil følge op på, om evalueringens resultater fører til 
ændringer. 

Konklusioner:
Væksthusene blev, som del af kommunalreformen, etableret som et redskab 
til at udmønte en politisk målsætning om, at Danmark i 2020 skal være 
blandt de lande, hvor flest nye virksomheder udvikler sig til 
vækstvirksomheder. Evalueringen har derfor forholdt sig til, hvor langt 
væksthusene er ift. at indfri målsætningen. Konklusionerne er i hovedtræk, 
at: 

Der er et stærkt rationale bag Væksthusene. Virksomhederne har 
udbredt behov for uvildig sparring i et neutralt miljø. Det kommer til 
udtryk både fra virksomheder og private rådgivere. Halvdelen af 
virksomhederne vurderer, at dialogen med væksthuset styrker deres strategi 
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og vækstambitioner. Væksthusenes sparring fører til øget køb af privat 
rådgivning. 

Væksthusene skaber mere vækst hos kunderne
Kundernes vurdering af, om væksthusene bidrager til deres udvikling deler 
sig i 3 grupper. En 1/3 vurderer, at brugen af væksthuset i høj grad har 
påvirket virksomhedens udvikling. 1/3 mener, at brugen af væksthuset har 
haft moderat påvirkning. Sidste 1/3 har ikke oplevet nogen påvirkning. 

Målt ift. en kontrolgruppe af tilsvarende virksomheder viser en effektmåling 
mervækst i omsætningen hos væksthuskunder på 11 pct. 2 år efter 
vejledning. Det svarer til en meromsætning på 2,2 mia. kr., hvoraf ca. 50 
pct. kan tilskrives væksthusene, da en del af omsætningen ville være blevet 
realiseret uden brug af væksthusene. På beskæftigelsessiden drejer det sig 
om mellem 560 til 770 jobs. Det svarer til, at der for 1 offentlig kr. 
investeret i væksthusene skabes samfundsøkonomisk værdi for 2,6 kr. over 
en toårig periode.

Væksthusene løfter knudepunktsfunktionen
Væksthusenes rolle som knudepunkter er generelt styrket. Alle væksthuse 
har udviklet et tættere samarbejde med nationale erhvervsfremmeaktører, 
som Eksportrådet og Vækstfonden. Relationerne til private rådgivere og 
den lokale erhvervsservice er også styrket. Der peges dog på betydelige 
regionale forskelle, og at et styrket regionalt samarbejde bør være et 
fremadrettet fokus i de regionale samarbejdsaftaler. Den største udfordring 
vedrører indsatsen om kompetenceudvikling af væksthusene og den lokale 
erhvervsservice, som en årrække har været det kommunale aftryk i den 
nationale væksthusaftale. Dels er der forskelle i de økonomiske rammer for 
indsatsen, dels er væksthusenes prioritering af opgaven og engagementet fra 
kommunerne og øvrige erhvervsserviceaktører forskellig. Evaluator 
påpeger, at kompetenceudvikling er et område, som kræver øget 
bevågenhed. 

Væksthusene har beskeden kontakt til vækstlaget 
En væsentlig forventning til væksthusene må være, at de er i kontakt med 
vækstlaget. Dette viser sig at være væksthusenes største udfordring. De har 
kun beskeden kontakt til vækstlaget. Kun 6 pct. af vækstvirksomhederne 
har benyttet væksthusene i et sparringsforløb. Særligt i Hovedstadsregionen 
og Sjælland er andelen af vækstvirksomheder, der anvender væksthuset lavt. 

Regionalt forskellige udfordringer
Evaluator beskriver de regionale forskelle, som forskelle i to økosystemer. 
Det ene økosystem for iværksætteri omfatter Nord- og Midtjylland. Det 
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andet omfatter, Syddanmark, Sjælland og Hovedstadsregionen. Beskrivelsen 
viser, at de to systemer er startet op på vidt forskeligt grundlag. Mens Midt 
og Nord har haft rammer af en relativt udbygget lokal erhvervsservice, en 
stor og lang historik med programmer, en rådgiversektor der henviser til 
væksthuset, så har de øvrige  væksthuse i højere skal skulle bygge arbejdet 
op fra bunden. Den lokale erhvervsservice er særligt i Hovedstadsregionen 
men også i Sjælland beskedent udbygget, de er kommet senere i gang med 
programaktiviteter for vækstforum og der har fra start været færre relationer 
til private rådgivere. 

For de to økosystemer peger evaluator på, at der for begge dele er nogle 
udfordringer, der skal tages fat på. 

For Nord- og Midtjylland er der tale om, at programaktiviteten i et vist 
omfang har skabt en tilskudskultur, hvor virksomhederne i nogle tilfælde får 
tilskud til aktiviteter, de ville have gennemført alligevel. Der peges desuden 
på et uudnyttet potentiale ift. at bringe væksthusenes kompetencer i spil. 
Virksomhederne udfordres ikke nok ift. deres strategi, mål og 
forretningsmodel. Salg af programpakker kan skygge for behovet for 
vækstsparring. 

For Syddanmark, Sjælland og Hovedstadsregionen peger evaluator for det 
første på, at især de to sidstnævnte har svagt tag i vækstlaget. Kunderne her 
er ofte meget små, og der er langt mellem kunder med stort 
vækstpotentiale. Det betyder, at konsulenterne nogle gange kommer ud i 
situationer, hvor de har for få erfaringer med højvækstvirksomheder til at 
kunne give dem sparring på højt niveau. For det andet gør de fleste brugere, 
der henvises til privat rådgivning ikke brug af den, og for det tredje bruges 
for meget tid på vejledning, der har karakter af basal erhvervsservice – dette 
gælder igen særligt i væksthus Hovedstadsregionen og Sjælland. 

Forskellig udbygning af den lokale erhvervsservice
Det fremgår, at den forskellige udbygning af kommunernes lokale 
erhvervsservice påvirker væksthusenes mulighed for at fokusere på 
vækstindsatsen. En kompetent og velfungerende lokal erhvervsservice er 
vigtig for, at væksthusene kan udvikle deres profil og fokusere på 
vækstlaget. Evaluator konkluderer, at den meget forskelligartede udbygning 
af den lokale erhvervsservice nødvendiggør overlap i kompetencerne lokalt 
og i væksthusene. Evaluator vurderer desuden, at det er en urealistisk 
ambition at opstille en skarpt afgrænset arbejdsdeling mellem den lokale 
erhvervsservice og væksthusene. 

Aftalesystemet - resultatstyringen
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Væksthusene måles i dag via den nationale og de regionale væksthusaftaler 
på aktivitetsmål, kvalitetsmål og effektmål. Evalueringen viser, at målene 
samlet set ikke har virket efter hensigten. Aktivitetsmålet har domineret de 
øvrige mål ift. at påvirke adfærden i væksthusene. De har medvirket til at 
skabe en fluebenskultur i dele af konsulentkorpset. Evaluator foreslår på 
den baggrund en revision af målene, så der bliver færre mål og større fokus 
på, hvordan vejledningen stimulerer adfærd, mål og ambitioner i den 
enkelte virksomhed. Der lægges bl.a. op til, at antallet af virksomheder, der 
skal vejledes fremadrettet fastlægges af KKR i stedet for KL og 
Erhvervsstyrelsen. Et nyt effektmål kan være, at mindst 30 pct. af kunderne 
skal være højvækstvirksomheder. 

2020-målsætningen – den rigtige vækstmodel er ikke fundet, endnu
Ift. målsætningen om, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, hvor 
flest nye virksomheder udvikler sig til vækstvirksomheder, konkluderer 
evaluator, at væksthusenes indsats og resultater endnu kun i beskedent 
omfang har manifisteret sig i flere højvækstvirksomheder. Evaluator peger 
på fem forklaringer på, hvorfor nogle virksomheder får mere ud af 
væksthusene end andre. 

1) Konsulentkompetencerne. Effekterne af indsatsen er afhængige af 
den enkelte konsulents kompetencer.

2) Adgangen til programmer. Effekten er større for de virksomheder, 
der har deltager i programmer. Basisvejledningen, som kommunerne 
betaler, giver mindre effekt alene.

3) Kerneydelsen er begrænset. Forløbene er for korte, og der følges 
ofte ikke op.

4) Virksomhedens udviklingsfase. Væksthusene skaber flest resultater i 
vækstvirksomhedens tidlige udviklingsfaser. 

5) Brugersegmentering. Væksthusene mangler specialiserede tilbud til 
virksomheder med højt vækstpotentiale.  

Det er evaluators vurdering, at skal 2020 visionen indfries, så haster det 
med at gennemføre en reform af væksthusenes ydelser, og de programmer, 
som udbydes til virksomheder med vækstpotentiale. Selvom evalueringen 
også viser, at væksthusene flere steder er i gang med at videreudvikle deres 
indsatser, så er der behov for, at væksthusene samlet set redefinerer sig selv, 
og at der udvikles fælles, overordnede modeller for, hvordan man udvikler 
vækstvirksomheder i alle regioner. 

10 anbefalinger til en ny vækstmodel
Evaluator har 10 anbefalinger til, hvordan væksthusenes indsats kan styrkes: 

1) Ydelserne bør differentieres mere, så væksthusene har tilbud til 
virksomheder med særligt højt vækstpotentiale.

2) Brug en større andel af ressourcerne på virksomheder med stort 
vækstpotentiale og opstil ambitiøse mål og milepæle, som skal 
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indfries for yderligere træk på væksthusenes ressourcer og 
programmer.

3) Der er skal udvikles metoder til talentspotting til tidligt at 
understøtte iværksættertalenter med stort vækstpotentiale.

4) Organiser flere fælles forløb og netværk mellem virksomheder med 
ensartede udfordringer.

5) Skab mindre linearitet i vejledningen og højere grad af 
vekselvirkning mellem sparring og rådgivning.

6) Skab længerevarende relationer mellem erhvervsservicesystemet og 
virksomheder med højt vækstpotentiale og styrk opfølgning i takt 
med virksomheden kommer ind i nye udviklingsfaser.

7) Etabler udviklingsforløb til virksomheder med særligt højt 
vækstpotentiale (hvor hver region fokuserer på egne 
styrkepositioner).

8) Fortsæt udviklingen i programtilbuddene med henblik på at sikre 
opfølgning og professionalisering af virksomhederne.

9) Styrk samarbejdet mellem væksthusene på 
internationaliseringsområdet og del specialistkompetencer på tværs 
af husene.

10) Lav skarpe kompetenceprofiler og kommunikér Væksthusenes 
kompetencer, samt hvad de kan bruges til.

Evaluator har desuden givet sit bud på, hvordan en ny fælles vækstmodel, 
der tager højde for anbefalingerne, kan se ud. Det er sekretariatets 
vurdering, at det er et interessant bud, hvis regionale holdbarhed skal 
drøftes mere indgående med bl.a. væksthusene og Erhvervsstyrelsen.

Det videre arbejde – næste skridt
Evalueringens konklusioner peger på en række forhold, der bør adresseres, 
hvis 2020 målsætningen skal nås. Flere af evaluators anbefalinger går direkte 
på indsatsen og forbedring af ydelserne. Disse skal derfor naturligvis 
adresseres af væksthusene selv. Men en række af konklusionerne, herunder 
de forskellige regionale strukturer og barrierer for, at væksthusene får fat i 
vækstlaget bør adresseres og drøftes i regi af KKR og væksthusene. På 
nationalt niveau er der behov for, at KL og Erhvervsstyrelsen drøfter, 
hvordan aftalesystemet i højere kan udformes, så det fører til vækst i 
virksomhederne, og der er behov for en dialog mellem KL, væksthusene og 
styrelsen om forslaget til en ny vækstmodel. I den forbindelse lægger 
væksthusenes formænd vægt på, at aftalen understøtter øget arbejde med 
eksport og internationalisering, og at væksthusene samarbejder om 
specialistkompetencer.

Evaluators forslag om, at formulering af måltal for antal vejledninger lægges 
ud til KKR, vil forudsætte en fælleskommunal faglighed, der kan estimere 
regionens vækstlag og potentielle vækstvirksomheder og på den baggrund 
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fastsætte et måltal, som kommunerne politisk kan stå på mål for. KKR har 
p.t. ikke et fagligt apparat, der kan definere et fælleskommunalt måltal. 
Dette vil derfor ikke være sekretariatets anbefaling. 

For den del af udfordringerne, der går på behovet for en velfungerende 
lokal erhvervsservice, har Erhvervsstyrelsen rettet særskilt henvendelse til 
KL. 

Lov om erhvervsfremme åbnes 
Erhvervsstyrelsen har orienteret KL’s sekretariat om, at man ifbm. 
overgangen til en ny strukturfondsperiode 2014-20 skal justere lov om 
erhvervsfremme. Loven regulerer også den kommunale erhvervsservice, og 
styrelsen har, uden at blive konkret, tilbudt KL, at der samtidig kan indføres 
lovændringer for den kommunale erhvervsservice. Målet er at styrke, at 
væksthusene i højere grad kan koncentrere sig om den specialiserede 
erhvervsservice og at reducere overlap i indsatsen ift. den lokale 
erhvervsservice.

Det har ifbm. kommunalreformens evaluering flere gange været skrevet ind 
i teksten, at der er overlap mellem væksthusene og den lokale 
erhvervsservice. Det er lykkedes for KL at få det ud, men særligt 
erhvervsorganisationer er kritiske overfor, at der er overlappende indsatser. 
Dette var, sammen med et mål om større kritisk masse, et af 
hovedkriterierne for at etablere et regionalt baseret væksthussystem.

KL vil derfor snart blive afkrævet et svar på, hvordan kommunerne vil 
undgå overlappende indsatser. KL vil også blive afkrævet svar på, om 
kommunerne ønsker en ændring af lov om erhvervsfremme. 

Erhvervsserviceopgaven er frivillig for kommunerne, og det er helt op til 
den lokalpolitiske prioritering, hvor meget der investeres i den lokale 
indsats. En opgørelse fra 2010 viste et spænd fra 8 kr. pr. indbygger i 
Hovedstadsregionen til 29. kr. i Nordjylland.

Det er sekretariatets vurdering, at der i kølvandet på væksthusenes 
evaluering kan forme sig den analyse, at kommunernes forskelligartede 
prioritering af den lokale erhvervsservice er en barriere for at løfte 2020 
målsætningen. Analysen er nærliggende. Erhvervsstyrelsen og 
erhvervsorganisationerne er opmærksomme på den. Der kan dog kun gisnes 
om, hvorvidt de vil lægge pres på, at kommunerne opgraderer indsatsen. 
For staten vil definitionen af fx et mindste niveau resultere i et DUT krav 
fra kommunerne. Fra erhvervsorganisationerne kan der dog godt komme et 
politisk pres for at erhvervsservice opprioriteres og professionaliseres. 
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Fra kommunal side vil man derfor stå sig godt ved en proaktiv tilgang, hvor 
KL anerkender udfordringen, og opfordrer kommunerne til at gå i dialog 
med væksthusene om, hvordan en velfungerende lokal erhvervsservice kan 
sammensættes, så væksthusene kan løfte vækstindsatsen. 

Det er sekretariatets vurdering, at en politisk dialog i hver region vil være at 
foretrække fremfor en ændring af loven, hvor frivillighedsprincippet kan 
sættes ud af spil. 
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