
 

Den ekstra Investeringsindsats – Ansøgningsskema. 
 

 

 

Generelle informationer: 

 

Hvad er indsatsens navn? Vægt din sundhed 

 

Kort beskrivelse af indsat-

sens (hvad er formålet?) 

Målet er at flere borgere i Hedensted kommune 

må opleve bedre helbred og trivsel. 

 

Vi imødekommer for nuværende i nogen udstrækning 

behovet for en sundhedsfremmende indsats hos de af 

kommunens borgere, der har kendte kroniske lidelser, 

såsom eksempelvis diabetes, hjerte-karlidelse og KOL. 

Disse er tilbud, som bl.a. har til formål at forebygge 

forværring og eller yderligere sygdom hos målgruppen. 

 

Derimod er det mere vanskeligt at få ”fat i” de 

borgere, som endnu ikke har udviklet en kronisk 

lidelse/livsstilssygdom, men som er i ”øget risiko 

for forskellige former for kronisk sygdom.” 

(jf.”Hvordan har du det?” 2017, bind 1, s.165). 

 

Det er denne gruppe borgere vi ønsker at gøre en ind-

sats for at opsøge og motivere ved hjælp af det nye 

gruppetilbud og på denne måde arbejde med primær 

og sekundær forebyggelse i Hedensted kommune. 

 

Sundhedstilbuddet ”Vægt din Sundhed” skal motivere 

og hjælpe borgerne til at igangsætte en forandrings-

proces, deltage aktivt i et forpligtende fællesskab 

og opleve fastholdelse i den nye, sundhedsfrem-

mende livsstil. 

 

Gruppeforløbet faciliteres af sundhedskonsulenter med 

forskellig faglig profil og strækker sig over 12 uger med 

1 ugentlig mødegang. Metoden er dialogbaseret under-

visning/formidling af relevante sundhedsfaglige temaer 

og forløbet tillrettelægges efter deltagernes varierende 

behov og evalueres løbende af de ansvarlige sundheds-

konsulenter. 

 

Indsatsen medvirker således til at: 

Forebygge at borgere i Hedensted kommune udvikler 

kroniske sygdomme og højt sygefravær, øget medicin-

forbrug, forringet funktionsevne, og/eller ender i ar-

bejdsløshed og/eller førtidspension. 

 

Hedensted Kommunes omkostninger til målgruppen 

skal forebygge at kommunen nu og fremover får stadig 

stigende udgifter på borgere med lavt selvvurderet hel-

bred og kroniske lidelser. 

 

Hvem er kontaktperson for 

indsatsen? 

Pernille Agerbo Frydensbjerg 

Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning 
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(Navn, kompetencegruppe, 

telefon og mailoplysninger) 

79755703 / 23603919 

Pernille.A.Frydensbjerg@Hedensted.dk 

Hvem er målgruppen for ind-

satsen? 

Vi vil i det nye sundhedstilbud ”Vægt din Sundhed” 

hjælpe borgere, der har et, ifølge dem selv, dårligt hel-

bred, idet  

 

”Dårligt selvvurderet helbred er en yderst stærk 

prædiktor for dødelighed…” Dårligt selvvurderet 

helbred er forbundet med øget risiko for forskel-

lige former for kronisk sygdom, …øget risiko for 

komplikationer ifm kirurgiske indgreb, …øget dødelig-

hed ifm kræftsygdom og diabetes”…forbundet med 

brug af sundhedsvæsenet, sygefravær, medicinforbrug, 

forringet funktionsevne, arbejdsløshed og førtidspen-

sion.” 

 

(”Hvordan har du det” 2017; Sundhedsprofil 

for region og kommuner, Bind 1, s. 165) 

 

Vi ved, fra nyligt udkomne Sundhedsprofil, at der i He-

densted kommune har været en markant stigning 

i andelen med dårligt selvvurderet helbred og 

tilsvarende været ”et signifikant fald i andelen med 

god trivsel og livskvalitet”  

 

(”Hvordan har du det” 2017; Sundhedsprofil 

for region og kommuner, Bind 2, s. 92 + 102)  

 

 

Hvornår skal indsatsen be-

gynde? 

Snarest muligt 

 

Indsatsen: 

 

Hvad er tidshorisonten for 

indsatsen? / Hvor mange år 

skal indsatsen løbe over?  

Indsatsen er ikke tidsafgrænset 

Hvor langt er et forløb i ind-

satsen? 

 

Hvor mange deltager pr. for-

løb? 

Der forventes 150 borgere pr. år 

Hvad er de samlede omkost-

ninger for indsatsen? 

 Hvad vil det koste at 

implementere? 

 Hvad vil det koste i 

driftsomkostninger? 

Implementeringsudgifter: 175.000 kr. 

 

Årlige driftsudgifter: 420.000 kr. i personaleudgifter 

incl. Indirekte tid. 

Hvis indsatsen erstatter en 

anden indsats, hvad koster 

den erstattede indsats? 

Hvilke omkostninger erstat-

tes af den nye indsats? 

Indsatsen erstatter ikke en anden indsats 

 

Effekt: 
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Hvad er indsatsens primære 

effektmål? – Det mål der 

bruges til at afgøre om delta-

geren har opnået et succes-

fuldt resultat med indsatsen. 

Borgernes helbred skal være forbedret ½ år efter af-

slutning af indsats.  

 

Hvad er indsatsens succes-

rate?  - En procentsats der 

udtrykker den andel der op-

når effektmålet. 

50%  

Hvad er forudsætningen/be-

grundelsen for succesraten? 

Hvor stammer jeres viden 

fra? 

Det kan blive meget bedre med sundhedstilstan-

den i kommunen! Men det gør det kun, hvis vi pri-

oriterer en forebyggende indsats og hjælper bor-

gerne til selvhjælp til bedre selvvurderet helbred og 

derved et sundere liv med øget trivsel. Der anvendes 

en succesrate på 50% som ved rygestop, da indsatsen 

”Vægt din sundhed” omhandler ændring af vaner/livs-

stil lige som indsatsen ”rygestop”. Effekten af rygestop-

kurser er dokumenteret i rygestopdatabasen. 

 

Økonomiske forudsætninger: 

 

Effektens økonomiske konse-

kvenser. 

Disse opgøres i en dialog mellem ansøger og SØM-

gruppen (se kontaktpersoner nedenfor)  

 

Økonomikonsulenten på det berørte område kan også 

inddrages i de økonomiske beregninger af effekten, li-

gesom HR & Analyse kan involveres med henblik på at 

tilrettelægge effekt-opgørelsen. 

Konto-oplysninger til ud-

møntning af effekt. Hvor skal 

den økonomiske effekt redu-

ceres. 

Beskæftigelse:  

Indkomstoverførsler: Reduktion vedr. Vægt din Sund-

hed  

 XG-2520000011-00033 (Ressourceforløb)  

- 2019: 74.510,- 

- 2020: 149.019,- 

- 2021: 223.529,- 

- 2022: 298.039,- 

- 2023: 372.549,- 

- 2024: 447.058,- 

 

 

Social Omsorg:  

Sundhedsydelser:  

Den økonomiske effekt reduceres på følgende psp-ele-

menter med følgende vægtet fordeling 

 XG-3010100000-00007 (Praksissektor 3%) 

 XG-3010100000-00001 (Somatik 71%) 

 XG-3010100000-00004 (Psykiatri 26%) 

 

- 2019: 69.811,- 

- 2020: 139.623,- 

- 2021: 209.434,- 

- 2022: 279.245,- 

- 2023: 349.056,- 

- 2024: 418.868,- 
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Afrapportering/evaluering: 

 

Hvordan laves der opfølg-

ning på de borgere, der er i 

indsatsen? 

Borgeren bliver spurgt ved kursets start, slut samt ½ år 

efter afslutning. Resultatet heraf indberettes i CURA 

Hvor registreres omkostnin-

ger ved indsatsen? 

Sundhedsfremme: OBS der oprettes særskilte psp-ele-

menter, hvis ansøgningen bliver godkendt. 

 XG-xxxxxxxxxx-xxxxx:+420.000 kr. (drift) 

 XG-xxxxxxxxxx-xxxxx:+175.000 kr. (implemen-

tering) 

  

 

 

SØM-gruppen:  

Pernille Balle Lange  

Betina Olesen  

Birgitte Budek  

Morten K. Jensen  

Pia Hermanstad  

Charlotte Rottbøll Lauridsen  

Allan Munkholm 


