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Forord 
 
Denne opgave er udarbejdet i faget sundhedsøkonomi og sundhedspolitik på Diplomuddan-

nelse i økonomi, ledelse og organisation for sundhedssektoren. Opgaven udspringer af vores 

interesse for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskadede. Vi har indhentet data fra 

revaliderings- og hjerneskadecentre i amterne i Danmark, og vi vil her gerne takke de medar-

bejdere på centrene, der velvilligt har stillet sig til rådighed med svar på vores mange spørgs-

mål. Metodemæssigt benyttes rammen Medicinsk Teknologivurdering som grundlag for 

udarbejdelse af et undersøgelsesdesign omhandlende opfølgning efter endt intensiv, helheds-

orienteret rehabilitering af hjerneskadede. Det er gruppens ønske, at undersøgelsesdesignet 

efterfølgende vil blive anvendt af de fagprofessionelle, der arbejder indenfor feltet. 

 

Gruppen har bestået af følgende fire personer: 

Inge Sassene er uddannet ergoterapeut i 1981. Har arbejdet indenfor alle specialer på Gentofte 

Amtssygehus, men har for det meste arbejdet med neurologiske og medicinske patienter. Har 

i 8 år været ansat som afdelingsergoterapeut, hvor arbejdsområdet har været delt mellem kli-

nisk arbejde på neurologiske og medicinske afsnit, faglig ledelse, personaleledelse og admini-

stration. 

 

Lene Barslund er uddannet ergoterapeut i 1986. Har arbejdet på somatisk sygehus, kommu-

nalt dagcenter og i hospitalspsykiatrien og er nu politisk valgt næstformand i Ergoterapeutfor-

eningen.  

 

Ann Mosegaard Johansen er uddannet sygeplejerske i 1990. Har primært beskæftiget sig med 

det kliniske arbejde inden for neurologiske sygdomme. Igennem 5 år været afdelingssygeple-

jerske, hvor opgaverne og ansvarsområdet har båret præg af ledelse og i varierende grad af 

administration. 

 

Mette Vedsmand er uddannet ergoterapeut i 1991. Har primært beskæftiget sig med hjælpe-

middelområdet. Gennem de seneste 6 år ansat til sagsbehandling og rådgivning på hjælpe-

middelområdet overfor børn og unge, samt til udviklingsopgaver indenfor hjælpemiddelfor-

midlingen og hjælpemiddeldepotdrift i Roskilde Kommune.  
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1.0 Resume 
 
Vi beskæftiger os i denne opgave med arbejdsintegration af personer med erhvervet hjerne-

skade, idet arbejdsmarkedstilknytning for borgere i Danmark har stor betydning for oplevelse 

af selvværd, identitet og dermed for livskvaliteten. I opgaven designes et randomiseret kon-

trolleret forsøg med henblik på at frembringe den nødvendige viden om samfundsøkonomisk 

nytte og ressourceforbrug ved gennemførelsen af et opfølgningsforløb, hvor personer med 

erhvervet hjerneskade får tilknytning til arbejdsmarkedet. 

I opgaven demonstreres brugen af cost-effectiveness analyse, cost-utility analyse og kasse-

økonomisk analyse.  

Det konkluderes, at en gennemførelse af undersøgelsen vil kunne producere dokumentation 

for effekt - dels i form af opnået arbejdstilknytning, dels i form af QALY - sammenholdt med 

omkostninger.  

 

 

2.0 Indledning 
 
60.000 mennesker i Danmark skønnes at leve med en hjerneskade. Projektet ”Kortlægning af 

hjerneskade” har opgjort, at der på landsplan kommer ca. 12.000 nye tilfælde af erhvervet 

hjerneskade pr. år, hvoraf de ca. 7200 kan forventes at have varige men. Ca. 700 personer om 

året får en svær hjerneskade. Hertil kommer en større gruppe med middelsvære og lette hjer-

neskader, som også kan have behov for genoptræning, undervisning eller sociale foranstalt-

ninger (Nielsen DK, 2004: 7). I gruppen med middelsvære og lette hjerneskader er en del per-

soner i den erhvervsaktive alder. Det faktiske tal er ikke opgjort, ligesom det ikke er opgjort, 

hvor stor en del af denne gruppe, der ikke opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Endelig er 

det ikke opgjort hvor stor en gruppe, der har behov for støtte for at opnå tilknytning til ar-

bejdsmarkedet.   

 

I udgivelsen ”Sammenhæng i indsatsen. Arbejde og fritid” fra Videnscenter for Hjerneskade 

(Nielsen DK, 2004) står der: ”Mange senhjerneskadede mister forbindelsen til arbejdsmarke-

det på grund af de følgevirkninger, de oplever efter erhvervelsen af hjerneskaden. Og for 

langt de fleste er udstødelsen fra arbejdsmarkedet forbundet med oplevelser af isolation, tom-

rum, dårligt selvværd og identitetstab. Vejen tilbage på arbejdsmarkedet er imidlertid langt-

fra selvskreven, da den ”gamle” karrierevej sjældent kan genoptages. Opgaven er derfor i 

høj grad kendetegnet ved afklaring, idet brugerens kompetencer forudsætter ændrede vilkår.” 
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I Danmark findes der forskellige lovgivninger, der støtter handicappede i at have tilknytning 

til arbejdsmarkedet. Dette sker blandt andet gennem det ”Det rummelige arbejdsmarked”. 

Formålet med ”Det rummelige arbejdsmarked” er, at virksomheder skal vise fleksibilitet i 

forhold til at forebygge, at medarbejdere udstødes, fastholde medarbejdere og fremme integra-

tion af personer med nedsat arbejdsevne. Intentionerne bag lovgivningen er, at alle virksom-

heder skal påtage sig et større socialt ansvar for, at arbejdspladserne kan rumme så mange 

som muligt, uanset arbejdsevne, kvalifikationer, alder, køn, etnisk baggrund eller andet, og på 

den måde være med til at fremme integration og forebygge marginalisering (Jacobsen A, 

2004). 

 

Det at have et arbejde anses i mange kulturer for at være et væsentligt element i det voksne 

menneskes liv. Arbejde er for mange en vigtig og værdifuld aktivitet i forhold til at kunne 

forsørge sig selv og sin familie og giver status i forhold til familie, venner og samfund. Der-

udover har arbejdsrollen stor betydning for personens oplevelse af selvværd og identitet. 

 

Når et menneske på grund af sygdom eller et kronisk handicap ikke kan arbejde, kan det have 

mange konsekvenser. Udover at mennesket mister indtægt, mistes krav og forventninger, tids-

struktur, kontakt med kolleger og den identitet arbejdet giver. Mange handicappede ønsker at 

have tilknytning til arbejdsmarkedet, da de ønsker at blive respekteret for, hvad de kan i stedet 

for at blive kategoriseret som mennesker med funktionsnedsættelser, som har problemer med 

specifikke aktiviteter (Jacobsen A, 2004). 

 

Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv, får udstødelsen fra arbejdsmarkedet betydning for 

samfundets ressourceforbrug til fx rehabilitering, hjælp og støtte i hjemmet, lægebesøg, tab af 

livskvalitet m.v. alt afhængig af, hvordan den senhjerneskadedes samlede livssituation udvik-

ler sig efter udstødelsen fra arbejdsmarkedet.  

 

3.0 Problemstilling 
 
En del af rehabiliteringen af personer med hjerneskade foregår i Danmark på hjerneskade-

centre, hvor der arbejdes med funktionel rehabilitering på et neuropsykologisk grundlag. 

Deltagerne på disse centre er personer over 18 år, som har erhvervet sig en ikke 

fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen. Målgruppen er altså voksne, som har 

opbygget en personlig identitet, og som for de flestes vedkommende har skabt sig et arbejds-, 



 7

lig identitet, og som for de flestes vedkommende har skabt sig et arbejds-, familie- og fritids-

liv. De hyppigste diagnoser er apopleksia cerebri, hæmoraghia cerebri og traumatisk betinget 

hjerneskade. Hjerneskaden kan give anledning til forskellige fysiske, kognitive, personlig-

hedsmæssige og følelsesmæssige forandringer. Det er dog fælles for deltagerne, at følgerne 

efter hjerneskaden oftest er af en sådan karakter, at de ikke umiddelbart er synlige for andre. 

De væsentligste generelle følger er kognitive vanskeligheder i form af koncentrations- og hu-

kommelsesvanskeligheder, hurtig udtrætning, nedsat tempo, nedsat problemløsningsevne 

samt følelsesmæssige og sociale problemer som angst, depression og social tilbagetrækning 

og vanskeligheder med i det hele taget at få hverdagen til hænge sammen.  

 

På trods af intensiv rehabilitering - først på sygehus, på optræningscenter og efterfølgende på 

specifikke hjerneskadecentre - må mange hjerneskadede indstille sig på, at de vil have perma-

nente følgevirkninger efter hjerneskaden, og de må fremover leve med et varigt handicap, der 

påvirker deres aktivitetsudførelse og dermed også deres familie-, arbejds- og fritidsliv. Få 

vender tilbage til arbejde på ordinære vilkår, men en del kan ved hjælp af økonomiske støtte-

ordninger opnå tilknytning til arbejdsmarkedet igen (Jacobsen A, 2004). 

 

Intensive rehabiliteringsforløb til personer med erhvervet hjerneskade tilbydes i dag på otte 

hjerneskadecentre i Danmark. Tilbudene er organiseret lidt forskelligt og afviger lidt i varig-

hed, indhold osv., men i store træk er tilbudene ens og bygger på det samme koncept. Et kon-

cept hvor klienterne skal tilbydes et intensivt forløb med træning, kompensationsstrategier og 

kortlægning af realistiske fremtidsønsker.  

 

Der foreligger efterhånden en vis konsensus om behandlingsprincipperne for den intensive 

helhedsorienterede rehabilitering af hjerneskadede samt beskrivelser af programmerne. I takt 

med udbygningen af de intensive rehabiliteringsprogrammer har det vist sig, at de hjerneska-

dede ofte har behov for opfølgning efter den intensive fase. Dette skyldes blandt andet, at 

mange personer som følge af hjerneskaden – hovedsagligt på grund af problemer med ab-

straktion – har svært ved at overføre viden og metoder, som er indlært i en bestemt sammen-

hæng, til andre situationer. 

 

Derfor har de fleste hjerneskadecentre udvidet deres tilbud med en opfølgningsperiode efter 

den intensive periode. På dette område eksisterer der færre erfaringer samt uklarhed over 
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hvilke metoder, der giver de bedste resultater. Som følge af dette anvendes der forskellige 

metoder i opfølgningen på de forskellige rehabiliteringssteder i Danmark (Jacobsen A, 2004).  

 

Vi har foretaget litteratursøgning og må konkludere, at der ikke er publiceret danske, rando-

miserede forsøg, hvori effekten af opfølgningsforløb efter endt intensiv rehabilitering opgøres 

og værdisættes. Det er således ikke muligt at indhente et validt, evidensbaseret materiale, der 

kan gøres til genstand for fx metaanalyse og dermed danne baggrund for en helhedsvurdering 

af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved etablering af tilbud om opfølgning efter endt 

intensiv, helhedsorienteret rehabilitering, som redskab til at skabe tilknytning til arbejdsmar-

kedet og øge livskvaliteten for personer med erhvervet hjerneskade. 

 

Da baggrunden for tilbudene bygger på den hypotese, at personer med erhvervet hjerneskade 

opnår en større livskvalitet, dels som en direkte følge af rehabiliteringsindsatsen, dels som 

følge af tilknytning til arbejdsmarkedet, finder vi det afgørende nødvendigt at kunne måle og 

evaluere det faktiske ressourceforbrug i forhold til nytten, der skabes ved tilbuddet. 

 

Med udgangspunkt i den nuværende praksis på landets otte hjerneskadecentre, har vi fundet 

det interessant at designe en undersøgelse, således at vi får produceret den nødvendige viden 

om den samfundsmæssige gevinst og det faktiske ressourceforbrug, med henblik på beslut-

ning om hvilken indsats, der fremover skal tilbydes personer med erhvervet hjerneskade. 

 

4.0 Problemformulering 
 
Med baggrund i problemstillingen ønskes opstillet et undersøgelsesdesign, der ved gennemfø-

relse kan tilvejebringe en helhedsvurdering af hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser, det 

har, at mennesker med erhvervet hjerneskade gennemfører et opfølgningsforløb efter et endt 

intensivt, helhedsorienteret rehabiliteringsforløb. Ved en gennemførelse af den designede un-

dersøgelse, skal det kunne dokumenteres: 

 

• Hvilken effekt målt i tilknytning til arbejdsmarkedet opnås for dem, der gennemfører 

opfølgningsforløbet i forhold til dem, der ”kun” gennemfører det intensive helhedsori-

enterede rehabiliteringsforløb? 
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• Hvilken effekt målt i kvalitetsjusterede leveår opnås for dem, der gennemfører opfølg-

ningsforløbet i forhold til dem, der ”kun” gennemfører det intensive helhedsorientere-

de rehabiliteringsforløb? 

• Hvilken effekt målt i kvalitetsjusterede leveår opnår de, der får tilknytning til ar-

bejdsmarkedet, i forhold til dem, der ikke opnår tilknytning til arbejdsmarkedet – uan-

set hvilket af de to forløb de gennemfører? 

 

4.1 Begrebsafklaring 
 

Opstillet et undersøgelsesdesign: 

Undersøgelsesdesignet skitseres og begrundes, anvendelsen illustreres, men undersøgelsen 

gennemføres ikke i denne opgave. 

 

Helhedsvurdering: 

Her defineret som en beskrivelse af teknologi, patient, organisation og økonomi (Kristensen, 

FB, 2000). 

 

Mennesker med erhvervet hjerneskade: 

Erhvervet hjerneskade defineres her, som pådraget hjerneskade efter kranietraume, blodprop 

eller blødning i hjernen, anoxi, hjernebetændelse, godartet hjernesvulst, infektion eller udsæt-

telse for opløsningsmidler. Det vil sige, at skaden skal være stationær og ikke progredierende. 

 

Intensivt, helhedsorienteret rehabiliteringsforløb: 

Det grundlæggende princip er, at man ser på det hele menneske, dvs. vedkommendes samlede 

fysiske, mentale/kognitive og følelsesmæssige funktionsniveau, sociale relationer og sam-

fundsmæssige reintegration med udgangspunkt i de mentale/kognitive og adfærdsmæssige 

følger af hjerneskaden (Jespersen M, 1997). 

 

Opfølgningsforløb: 

Et seks måneders forløb efter den intensive, helhedsorienterede rehabilitering, hvor personen 

bevarer kontakten til hjerneskadecentret bl.a. i form af en kontaktperson, som støtter og hjæl-

per med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet eller start/genstart på studie. 
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”Kun” gennemfører det intensive, helhedsorienterede rehabiliteringsforløb: 

Patienten vil ikke modtage nogen form for opfølgning fra hjerneskadecenteret, men skal selv 

følge op på de aftaler og muligheder, som blev afklaret under det intensive optræningsforløb. 

Kan i samarbejde med den kommunale sagsbehandler benytte sig af lovbestemte tilbud, fx 

støtte til arbejdspraktik, fleksjob m.m.  

 

Tilknytning til arbejdsmarkedet: 

Defineres her som arbejde på almindelige eller beskyttede vilkår, start på arbejdspraktik eller 

start/genstart af et studieforløb. 

 

Effekt målt i kvalitetsjusterede leveår: 

En persons forventede resterende leveår vægtet med et sundhedstilstandsindeks. En persons 

selvoplevede sundhedstilstand.    

 

5.0 Metode  
 
Vi anvender MTV metoden som ramme for vores opgave, idet denne metode giver mulighed 

for en systematisk helhedsvurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af de i pro-

blemformuleringen stillede spørgsmål. 

MTV metoden kan læses og forstås uden klinikerens ekspertise, kan anvendes tværvidenska-

beligt og resulterer i en belysning, som kan danne baggrund for beslutningstagernes priorite-

ring og beslutning om sundhedsydelser.  

Et gennemført MTV studie på opfølgning efter endt intensiv, helhedsorienteret rehabilitering 

for mennesker med erhvervet hjerneskade vil således kunne danne grundlag for stillingtagen 

til, om indsatsen bør fortsættes, eller indsatsen skal følge tidligere standard, hvor patienten 

gennem kommunal sagsbehandling tilbydes relevant støtte via beskæftigelses- og sociallov-

givning. 

 

 

MTV processen er skitseret i figur 1 på næste side (Kristensen FB, 2001). 
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Figur 1 

 

 
 

 

Det ligger uden for denne opgaves mulighed at gennemføre et egentligt MTV studie. Vi har 

valgt at beskrive hvilke relevante emner, der bør medtages i de tre elementer teknologi, pati-

ent og organisation med henblik på at kvalificere beskrivelsen og analysen af økonomien.  

 

Data er primært hentet fra de otte hjerneskadecentres hjemmesider, publikationer og persona-

le. Følgende to rapporter har særligt bidraget med fakta: 

- ”Arbejdsintegration af hjerneskadede – Evaluering af et 4-årigt forsøg ved 

Hjerneskadecentret Revalideringsklinikken Århus Amt” (Marion Jespersen, Jette 

Kristensen og Mugge Pinner, 1997). 

- ”Personer med hjerneskade og arbejdets betydning for identitet og integration (Annali-

se Jacobsen, juni 2004). 
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5.1 Teknologien  
 
Medicinsk teknologi er et fælles begreb, som omfatter procedurer og metoder til undersøgel-

se, behandling, pleje og rehabilitering af patienter, inklusiv apparatur og lægemidler. Begrebet 

omfatter også procedurer, som benyttes i forebyggelsesøjemed (Kristensen FB et al., 2001).   

I vores opgave omhandler teknologien en rehabiliteringsindsats. Rehabilitering ”tager ud-

gangspunkt i den behandlede, syge patient og søger at genopbygge funktionen eller minimere 

konsekvenserne af funktionssvigt eller defekter” (Kristensen FB et al., 2001).  

I et MTV studie, såvel som i vores opgave, er beskrivelsen af teknologien central, da det er 

teknologien, der gøres til genstand for evaluering.  

 

Teknologien beskrives med henblik på at kunne vurdere anvendelsesområde, effekt og risiko. 

Da der ikke foreligger tilstrækkeligt med valide data til denne proces i forhold til opfølgning 

efter endt intensiv, helhedsorienteret rehabilitering, er vi nødt til at skitsere en undersøgelse 

med det formål at tilvejebringe disse data.  

 

Anvendelsesområdet vil vi kort belyse i dataafsnittet med udgangspunkt i, hvor teknologien 

kan praktiseres. Effektiviteten kan ikke belyses, hvilket er årsagen til, at vi designer en under-

søgelse. Risikovurderingen kan ikke gennemføres, men vi vil i dataafsnittet redegøre for op-

lagte indikatorer. Alle de nævnte forhold bør ideelt set indgå i en MTV, men vil i vores data-

afsnit kun blive drøftet på et overordnet niveau. 

 

5.1.1 Randomiseret kontrolleret forsøg 
 
Vi har valgt at designe et randomiseret og kontrolleret forsøg (RCT), da dette er det videnska-

beligt set stærkeste design ved evaluering af effekten af medicinsk teknologi. Princippet i 

RCT er, at patienten udvælges tilfældigt til to forskellige teknologier, hvor effekten af disse 

sammenlignes (Kristensen FB et al., 2001). 

 

I vores forsøg har vi valgt at lade 60 patienter indgå, idet et sådant antal vurderes realistisk i 

forhold til kapaciteten på et af de større hjerneskadecentre, samt at antallet er stort nok til at 

vise signifikant forskel i outcome. 

 

Det er af afgørende betydning for denne type forsøg, at selve påvirkningen kan isoleres og 

kontrolleres – dvs. at andre faktorer kan udelukkes at have effekt. Det er derfor afgørende i 
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dette forsøg, at teknologien, der anvendes, er detaljeret beskrevet og følges præcist. I forsøget 

skal - foruden strukturen - også personalet være præcist beskrevet, da eksempelvis personale-

sammensætningen i henhold til fagkompetencer kan have afgørende betydning for teknologi-

ens udførelse. 

 

Ideelt set skal forsøgene været blindet for både de hjerneskadede og forskerne, men dette kan 

ikke lade sig gøre i vores forsøg, da teknologien ”opfølgning”/”ikke opfølgning” er synlig for 

både deltagere og forskere. Forsøgspersonerne vælges vilkårligt ved lodtrækning og skal give 

deres informerede samtykke til at deltage i forsøget. 

 

Da teknologien udøves på det samme grundlag på de otte hjerneskadecentre i Danmark, væl-

ger vi at fastlægge et undersøgelsesdesign med baggrund i deres praksis, som den kan findes 

beskrevet på hjerneskadecentrene. Hvor der måtte være mindre forskelle, træffer vi et valg, 

alene af det hensyn, at teknologien skal være entydigt beskrevet.  

I rehabilitering kan det være en svaghed at fastlægge teknologien så entydigt, da det er et 

kendt princip at tage individuelle hensyn til patienten, når det skønnes oplagt. Der kunne fx i 

nogle tilfælde være behov for at udvide opfølgningen under en arbejdspraktik med nogle uger, 

men dette lader sig ikke gøre i det randomiserede forsøg. 

Som effektmål i vores forsøg anvendes status på patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet 

samt måling af patienternes egen oplevede sundhedstilstand. Til sidstnævnte metode anvendes 

EuroQol spørgeskemaet, hvis resultater umiddelbart kan aflæses som vægte på TTO-skalaen – 

og dernæst bruges som udgangspunkt for en samfundsøkonomisk analyse. TTO-skalaen vil 

blive beskrevet i afsnit 5.4.4.1.2. 

 

EuroQol spørgsmålene er grupperet i de fem områder ”bevægelighed, personlig pleje, sæd-

vanlige aktiviteter, smerter/ubehag, angst/depression”. For hvert af disse områder kan der 

svares på 1 af 3 udsagn, fx ”Bevægelighed: Jeg har ingen problemer med at gå omkring, jeg 

har nogle problemer med at gå omkring, jeg er bundet til sengen” (bilag 2). 

 

EuroQol spørgsmålene er designet med henblik på at beskrive og vurdere helbredstilstande 

blandt patienter og befolkningen generelt (Gudex C et al., 1998). Det er således brede 

spørgsmål, som vedrører hverdagen generelt. Dette er en svaghed i forhold til det, der ideelt 

set skal måles. Som det vil fremgå under afsnit 6.2 er vigtigheden af arbejde for den enkelte 

ofte knyttet til værdier omkring identitet m.m., hvilket EuroQol spørgsmålene ikke vil opfan-
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ge. Vi mener dog, der kan være positiv afsmittende effekt på de svar EuroQol spørgsmålene 

giver. Fx forventer vi, at opfølgningsforløbet vil kunne skabe afklarethed for nogle patienter 

om fremtiden, hvilket måske vil have betydning for, hvordan de svarer på spørgsmål om 

”sædvanlige aktiviteter og angst/depression”. Men det skal understreges, at redskabet bruges i 

mangel af bedre, og vi finder det relevant, at der arbejdes på at få udviklet redskaber, der tager 

højde for elementer i oplevet sundhed udover dem, der knytter sig til de meget brede hver-

dagsaktiviteter. 

 

Da begrebet livskvalitet ofte anvendes som et effektmål ved rehabiliteringsindsatsen, vil vi i 

vores opgave kort indsamle og belyse dette område i relation til arbejde som meningsfuld 

aktivitet. Begrebet livskvalitet bruges ofte meget bredt og om flere forskellige forhold. Der er 

en risiko for, at resultater, der ikke kan sammenlignes, alligevel bliver det – fordi vi tror, at vi 

taler om det samme mål for livskvalitet. 

Som supplement til EuroQol spørgeskemaet kunne det overvejes at foretage kvalitative inter-

views med patienter og pårørende før og efter forløbet, men disse data vil ikke kunne indgå i 

nogen egentlig værdisætning. 

 

5.2 Patienten 
 
Uden en gennemgang af patienten/brugerens opfattelse af en given teknologi/behandling vil 

rapporten være en ekspertudredning, udarbejdet af eksperter med baggrund i deres egen viden 

og hypoteser om effekt. Der er evidens for at antage, at patientens perspektiv og dermed eva-

luering vil afvige fra de sundhedsprofessionelles perspektiver (Kristensen, FB et al., 2001). 

Det er derfor af stor betydning at integrere patienten i evaluering.  

Patientelementet inddrages i en MTV ved beskrivelse af psykologiske og effektmæssige for-

hold, samt sociale og etiske aspekter. 

 

Da der ikke foreligger data om patientens oplevelse af de nævnte forhold ved opfølgningsfor-

løb efter endt, intensivt helhedsorienteret rehabilitering, kan vi kun illustrere nogle få relevan-

te data hentet fra patientudsagn m.m. i tilgængelige publikationer. Materialet er sparsomt, og 

det kan derfor blot konkluderes, at man bør afdække forholdene i forbindelse med det rando-

miserede kontrollerede forsøg, som vi skitserer. Med hensyn til de etiske aspekter vil et ran-

domiseret kontrolleret forsøg skulle forelægges Videnskabsetisk komité med henblik på god-

kendelse. 
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5.3 Organisationen 
 
Organiseringen af en given teknologi (her: opfølgningsforløbet) er ofte af stor betydning for, 

hvordan teknologien praktiseres. Det er fx almindeligt at antage, at der findes modstridende 

interesserer i en hver organisation, og at bestemte organisationsformer favoriserer visse aktør-

grupper (Kristensen, FB et al., 2001). Et valg af fokus er fravalg af andre potentielle fokusfel-

ter, og alle valg bør derfor være velbegrundede og belyste. I praksis er det dog nærmest umu-

ligt at inddrage alle organisatoriske forhold i analysen, og det skal medtænkes, at samspillet 

mellem organisering, teknologi og patient hele tiden er under udvikling og i forandring, hvil-

ket gør en komplet skildring/analyse umulig.  

Opfølgningsforløbet efter endt intensiv, helhedsorienteret rehabilitering er kun noget i kraft af 

den måde, det gennemføres på. Det kan således være afgørende, hvilke fagpersoner, hvilken 

struktur og hvilke relationer til andre sektorer m.v. opfølgningsforløbet praktiseres i forhold 

til – om end det kan være vanskeligt direkte at måle på valg af organisationsform. Man bør 

derfor lade en beskrivelse af strukturen og forhold omkring personalet indgå i MTV studiet.  

 

Ved design og igangsætning af randomiseret forsøg, der kun forløber i ét amt, vil det være 

hensigtsmæssigt at designe det således, at konklusionerne i en hvis forstand kan overføres og 

implementeres i den organisering, der foreligger i de andre amter. Hvor vidt dette er muligt 

afhænger af hvor store forskelle, der er i amternes nuværende organisering, og om der er vilje 

til omstilling blandt fagprofessionelle og politikere. 

 

Til belysning af de aktuelle forskelle hjerneskadecentrene i mellem har vi valgt at indhente 

data om centrenes organisering af opfølgningstilbudene. Ved en egentlig analyse af de organi-

satoriske forhold vil der skulle indhentes mere detaljerede oplysninger om fx de fagprofessio-

nelles kompetencer, afdelingsmål m.m., men vi mener, at oplysninger om den overordnede 

organisering og struktur, som tilbuddene gives i, kan give en indfaldsvinkel til, hvor det er, 

ligheder og forskelle på de otte hjerneskadecentre skal findes. 
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5.4 Økonomien 
 
I dette afsnit gennemgås metoder, som vi har valgt at anvende til beskrivelse og analyse af 

ressourceforbruget, og som er af afgørende betydning for, at MTV kan anvendes som beslut-

ningsgrundlag.  

 

5.4.1 Samfundsøkonomiske redskaber 
 
Her beskrives cost-effectiveness analysen, cost-utility analysen og de to analysers styrker og 

svagheder diskuteres i relation til denne opgave. 

 

5.4.1.1 Cost-effectiveness analyse 
 
Formålet med en cost-effectiveness analyse er at afgøre hvilket af alternative programmer, der 

bør vælges. Perspektivet er samfundets, men afhængigt af det specifikke formål kan mindre 

gøre det. En cost-effectiveness analyse gennemføres med henblik på at opnå teknisk effektivi-

tet, og der vil ofte være to tæt knyttede alternativer. I vores tilfælde et opfølgningsforløb efter 

endt intensiv, helhedsorienteret rehabilitering som et alternativ til patienten og den kommuna-

le sagsbehandlers indsats med henblik på at opnå arbejdsmarkedstilknytning. Ved en cost-

effectiveness analyse, bør man inddrage følgende fire hensyn: 

 

- Effektmålet skal være et entydigt mål, som måles for samtlige alternativer, fx vundne 

leveår, smertereduktion osv.  

- Samtlige i forhold til målet relevante alternativer bør være opgivet, selv om ikke alle 

alternativer analyseres, herunder fx ikke at gøre noget (nul-alternativet). 

- Det har kun relevans at foretage en analyse, hvis et alternativ er både dyrere og bedre. 

- Alle relevante omkostninger bør inddrages og måles. Det kan være vanskeligt at finde 

en grænse for hvilke interessenter, der bør medtages i analysen. 

 

Resultatet af en cost-effectiveness analyse er en beregning af de marginale omkostninger pr. 

marginalt vunden effektenhed, også kaldet omkostnings/effekt ratioen. Den er beregnet ved 

hjælp af følgende formel: 

              

                             ∆(delta)C = Ca-Cb 
                             ∆(delta)E     Ea-Eb 
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Omkostningseffekten er et udtryk for, hvad det koster at opnå en enhed effekt mere ved det 

ene program end ved det andet. 

 
5.4.1.2 Cost-utility analyse 
 
Formålet med en cost-utility analyse er at vurdere effekten i forhold til omkostninger blandt 

forskellige alternativer. Det vil sige, at formålet er ens for de to analyser. Perspektivet i en 

cost-utility analyse er samfundets, men som ved en cost-effectiveness analyse kan mindre 

gøre det - alt efter formålet, fx hvis det drejer sig om en optimering af et sundhedsbudget. 

Forskellen er, at cost-utility analysen kan håndtere flere effektmål samtidig – både mortalitet 

og morbiditet. Det outcomemål – effektmål, som benyttes i en cost-utility analyse, er kvali-

tetsjusterede leveår (quality adjusted life years – QALY). En QALY er lig med ét leveår i 

perfekt helbred (sundhedsstilstand). Et leveår i en sundhedstilstand, som ikke er perfekt, vil 

derfor være mindre end 1. Fordelen ved at anvende QALY er, at behandlingsprogrammer kan 

sammenlignes på tværs af sygdomskategorier, fx blodtryksnedsættende medicin kontra influ-

enzavaccination af borgere over 65 år.  Når man i en beslutningsproces skal vælge program, 

er reglen, at man skal vælge det program, der kan producere flest QALY for de samme res-

sourcer. Ifølge Torrance (Alban A et al., 2002) bør man bruge cost-utility analyse når: 

- Forventet outcome indeholder elementer af både dødelighed og livskvalitet. 

- Livskvalitet vil være et eller det mest fremtrædende element, der skal måles. 

- Der sammenlignes med en tidligere cost-utility analyse inden for samme problemstil-

ling. 

 

5.4.1.3 Diskussion af samfundsøkonomiske analyser 
 
Ud fra beskrivelsen af de to sundhedsøkonomiske analyser vil vi beskrive styrker og svaghe-

der ved de to analysetyper.  

 

En cost-effectiveness analyse gennemføres med henblik på at opnå teknisk effektivitet mel-

lem ofte to tæt knyttede alternativer. Hvorimod en cost-utility analyse kan - ved at anvende 

QALY - sammenligne behandlingsprogrammer på tværs af sygdomskategorier. Svagheden 

ved en cost-effectiveness analyse er, at man kun har ét entydigt effektmål, som måles for 

samtlige alternativer, fx vundne leveår. Da et af effektmålene i vores undersøgelse er opnået 

tilknytning til arbejdsmarkedet for personer med erhvervet hjerneskade efter endt intensivt, 

helhedsorienteret rehabiliteringsforløb med og uden opfølgning, vil vi gennemføre en cost-
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effectiveness analyse. Det entydige effektmål er ”tilknytning til arbejdsmarkedet”. Vi vælger 

at måle, hvor mange, der opnår studietilknytning eller en eller anden form for lønnet arbejds-

markedstilknytning. 

 

En cost-utility analyse bør anvendes, når et af de mest fremtrædende elementer, der skal må-

les, er livskvalitet. Outcomemålet er kvalitetsjusterede leveår. På denne baggrund vil vi fore-

tage en cost-utility analyse til at belyse vores problemformulerings andet og tredje spørgsmål, 

hvor effektmålet i begge spørgsmål er kvalitetsjusterede leveår. Samlet set finder vi metodisk 

belæg for, at undersøgelsen skal indeholde både en cost-effectiveness analyse og en cost-

utility analyse. Begrebet kvalitetsjusterede leveår gennemgås i afsnit om sundhedstilstandsin-

deks afsnit 5.4.4.1.2. 

 

5.4.2 Andre planlægningsredskaber 
 
Vi vil her diskutere den kasseøkonomiske analyse, som tager udgangspunkt i, hvordan udgif-

ter og indtægter ved sundhedsprogrammet fordeles på patienter/pårørende og forskellige 

myndigheders kasser. 

 

5.4.2.1 Kasseøkonomisk analyse 
 
Den kasseøkonomiske analyse har betalingsforpligtelsen inden for en given periode som per-

spektiv. Med baggrund i det mere begrænsede perspektiv kan en kasseøkonomisk analyse 

ikke anvendes som prioriteringsgrundlag. Fordelen ved at supplere med den kasseøkonomiske 

analyse er, at den viser de kort- og langsigtede budgetmæssige konsekvenser for de involve-

rede patienter/borgere og offentlige myndigheder, samt de fordelingsmæssige konsekvenser, 

hvilket ikke altid fremgår af den samfundsøkonomiske analyse. Disse informationer er også 

vigtige for, at beslutningstagerne kan træffe beslutning, om et sundhedsprogram kan imple-

menteres. I en kasseøkonomisk analyse bliver det synligt, hvem omkostningerne falder på. 

 

I forhold til vores opgave vil der være omkostninger primært for amtskommune og primær-

kommune, men også for stat og patient. På baggrund af den beskrevne teknologi vil vi illu-

strere hvilke omkostninger, der kan være tale om.  

 

Den kasseøkonomiske analyse vil have særlig betydning, hvis én kasse får øgede omkostnin-

ger, mens en anden kasse vil spare penge som følge af opfølgningsforløbet efter endt, inten-
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sivt rehabiliteringsforløb. I så fald kan det blive relevant at allokere ressourcer fra én kasse til 

en anden.  

 

5.4.3 Omkostninger 
 
En samfundsøkonomisk evaluering, herunder CUA og CEA, omfatter en opgørelse af konse-

kvenserne for samfundet som helhed, uanset hvem omkostningerne påhviler. Ved gennemfø-

relsen af et sundhedsprogram ønsker man overordnet et udtryk for alternativomkostningerne. 

Derudover ønsker man at få fastlagt de marginale omkostninger og effekter frem for de totale. 

Det betyder, at man forsøger at opgøre, hvilken meromkostning det evaluerede sundhedspro-

gram har for relevante interessenter, samt hvilken mernytte der opnås i forhold til mindst et 

relevant alternativ. I vores opgave vil det være meromkostningerne ved et opfølgningsforløb 

med arbejdsprøvning, arbejdspraktik eller opstart/genoptagning af studier. Derudover hvilken 

mernytte i form af tilknytning til arbejdsmarkedet på normalvilkår, under uddannelse, i be-

skyttet beskæftigelse, uformel tilknytning til arbejdsmarkedet, der opnås i forhold til alterna-

tivet standardforløb uden opfølgning af borgere med erhvervet hjerneskade. 

 

Under udarbejdelsen af sundhedsøkonomiske analyser fordeles omkostningerne på tre katego-

rier - direkte omkostninger, indirekte omkostninger og uhåndgribelige omkostninger. Indhol-

det af disse omkostninger vil blive beskrevet nedenfor. 

Det har ikke været muligt som en del af denne opgave at indhente og opgøre det reelle res-

sourceforbrug i forhold til omkostningerne. 

 

5.4.3.1 Direkte omkostninger 
 
Begrebet direkte omkostninger anvendes for de omkostninger, som vedrører alle berørte inte-

ressenter i forbindelse med sundhedsprogrammet - omfattende sundhedsvæsenet, patien-

ter/borgere, pårørende og socialvæsenet, både her og nu og i fremtiden, som fx 

- det direkte ressourceforbrug inden for sundhedssektoren (tidsforbrug for 

sundhedspersonalet, brug af utensilier og apparatur, overhead og kapitalomkostninger) 

- de direkte omkostninger som patient/borger og pårørende har (fx i form af tidsforbrug 

i forbindelse med undersøgelse og behandling, transport og medicin) 

- det direkte ressourceforbrug uden for sundhedssektoren, (fx hjemmehjælp). 
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5.4.3.1.1 Metode til registrering af ressourceforbrug 
 
Til opgørelse af det faktiske ressourceforbrug, som fx tidsforbrug og transportudgifter i for-

bindelse med RCT, forestiller vi os, at kontaktperson, jobcoach, studievejleder, kommunal 

sagsbehandler vil føre ”Case Record Forms”. Til opgørelse af ressourceforbruget, som fx 

transportudgifter og tidsforbrug i forbindelse med RCT, forestiller vi os, at deltagerne skal 

benytte ”Cost Diaries”. Ved behov for data fra den sociale sektor, til fx hjemmehjælp kan 

man benytte Kommunedata (Kristensen FB et al., 2001). På den måde vil vi, når forsøget er 

tilendebragt, have det faktiske ressourceforbrug pr. deltager. 

 

Vi har i vores undersøgelsesdesign valgt at inddrage de direkte omkostninger i det omfang, 

hvor der er tale om en forventelig meromkostning i henhold til opfølgningsforløbet. 

 

5.4.3.2 Indirekte omkostninger 
 
Indirekte omkostninger omfatter samfundets produktionstab som følge af sygefravær, invali-

ditet eller død. Produktionstab kan udregnes ved hjælp af to metoder – humankapital-metoden 

eller friktions-metoden. 

 

Teorien bag humankapital-metoden er, at personer i den arbejdsduelige alder repræsenterer en 

potentiel samfundsmæssig ressource. Ved nedsat arbejdsevne eller udstødelse af arbejdsmar-

kedet som følge af sygdom, ulykker og død påføres samfundet et potentielt produktionstab. 

Idet den samlede produktionsværdi reduceres svarende til værdien af det arbejde, personen 

ville have udført, hvis sygdommen eller dødsfaldet var undgået eller udskudt. Værdien af et 

reddet/”forbedret” liv sættes lig potentielle/mulige indtægter, personen kunne have indtjent 

indtil fratræden fra arbejdsmarkedet af anden årsag, fx pension. Da det er vanskeligt at måle 

produktionen, bruges normalt patientens/borgerens løn som udtryk for værdien af produktio-

nen. 

 

Ved humankapital-metoden tages der ikke højde for, at arbejdet kan overtages af nye medar-

bejdere og ved omlægning af arbejdsrutiner. Derudover indeholder metoden nogle etiske 

aspekter, fx at pensionisters liv ingen værdi har, ufaglærtes liv er mindre værd end akademi-

kers liv, kvinders liv er gennemsnitlig mindre værd end mænds, svært hjerneskadede børns liv 

er intet værd osv. Derudover er det underforstået i metoden, at værdien af et menneskes liv 

kun er lig værdien af arbejde.  
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Friktionsmetoden, som er relativ ny, har samme tilgang til menneskelivs værdi som human-

kapital-metoden, nemlig udgangspunktet i produktionstabet, men kun i et nærmere fastlagt 

tidsrum ”friktionsperioden”, som er defineret som den periode, en virksomhed behøver for at 

tilpasse sig den ændrede situation. Friktionsperioden vil, afhængigt af hvor specialiseret ar-

bejdet er, være mellem 2,5 og 3,5 måneder. Friktionsmetoden tager udgangspunkt i, at der til 

stadighed er arbejdsløshed, således at en arbejdsløs kan overtage den syges arbejde. 

 

Når indirekte omkostninger i en sundhedsøkonomisk analyse skal afrapporteres, skal disse 

opgøres separat og den anvendte metode skal fremgå. 

 

I vores undersøgelsesdesign ville vi, såfremt vi fandt det relevant, benytte friktionsmetoden 

ved beregning af de indirekte omkostninger. Vi mener, at friktionsmetoden er mest relevant, 

fordi situationen på det danske arbejdsmarked p.t. er sådan, at langt de fleste job vil kunne 

genbesættes af en arbejdsløs. 

 

Vi fravælger imidlertid, at der skal beregnes indirekte omkostninger. Målet med opfølgnings-

forløbet er ikke at mindske produktionstab på arbejdsmarkedet, men at skabe integration og 

forhindre marginalisering af personer med erhvervet hjerneskade. En opgørelse af de indirekte 

omkostninger ville således være en misvisende effektmåling af interventionen. 

 

5.4.3.3 Uhåndgribelige omkostninger 
 
Uhåndgribelige omkostninger skal forstås som menneskelige omkostninger i form af smerte, 

afsavn for patienter og pårørende samt ængstelse og nervøsitet, fx i perioden mellem en un-

dersøgelse bliver foretaget, til undersøgelsesresultatet foreligger. 

De uhåndgribelige omkostninger er meget svære at opgøre, men bør altid overvejes og be-

skrives i en analyse, hvis sådanne findes.  For at man kan tillade sig at udelade de uhåndgribe-

lige omkostninger, skal man have sikret sig: 

- at de ikke forekommer 

- at det gennem videnskabelige undersøgelser med rimelig sikkerhed kan vurderes, at de 

ikke har betydning 

- at det skønnes, at indsamlingen af information af uhåndgribelige omkostninger ikke 

vil ændre det samlede resultat af den økonomiske analyse 

- at indsamling og analyse af informationerne vil blive meget dyre. 
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I vores undersøgelsesdesign har vi fravalgt at opgøre de uhåndgribelige omkostninger, da vi 

ikke mener, at disse vil ændre det samlede resultat af den økonomiske analyse væsentligt. 

Skulle vi pege på uhåndgribelige omkostninger i forhold til netop disse patienter og et opfølg-

ningsforløb, er det fx at lang transport mellem hjem og hjerneskadecenter/ arbejdsprak-

tik/studiested er belastende, og at et opfølgningsforløb for nogen vil være en belastning, fordi 

personen kan opleve sig selv fastholdt i patientrollen.  

 

5.4.4 Outcome 
 
Når man vil foretage en økonomisk vurdering af en indsats i sundhedsvæsenet, er det en for-

udsætning, at man ved, hvad man skal måle, samt i hvilken målestok. Da det primære formål 

med al indsats i sundhedsvæsenet er at forbedre patientens sundhedstilstand, har man behov 

for mål, der kan identificere og kvantificere ændringer i en persons sundhedstilstand over tid. 

Man har brug for et mål for den samlede effekt af en indsats - også kaldet outcome.  

Generelt findes tre mulige tilgange til opgørelse af værdien af en forbedring i sundhedstil-

stand. I de to af tilgangene indgår ikke-monetære outcomes, fx naturlige enheder som tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet eller kvalitetsjusterede leveår, mens der i den sidste indgår monetære 

outcomes opgjort i kroner og ører.  

 

Da vi ikke har kunnet tilvejebringe data, hvor den samlede effekt af den hidtidige praksis in-

denfor opfølgning efter intensiv, helhedsorienteret rehabilitering af hjerneskadede er opgjort, 

har vi været nødt til at designe en undersøgelse, der afdækker sammenlignelige data, der skal 

danne grundlag for beregning af outcome. Vi har, som det fremgår af problemformuleringen, 

valgt kun at sætte fokus på de ikke-monetære outcomes. 

 

5.4.4.1 Ikke-monetære outcomes 
 
Det tidligere mest anvendte outcomemål har været overlevelse, da det var let at opgøre og 

registrere. På det tidspunkt var det også det mest relevante, da det drejede sig om implemente-

ring af medicin, som fx penicillin, vaccination af spædbørn og lign. Siden har der været behov 

for en mere nuanceret beskrivelse af effektiviteten af en behandlingsindsats, og brugen af mål 

som restlevetid og vundne leveår er blevet mere og mere almindelige. Inden for de seneste år 

har der blandt fagprofessionelle været stigende interesse for, hvorledes man kan opgøre, i 

hvilken udstrækning og hvor meget en behandling ændrer en patients sundhedstilstand. Dette 
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skift af fokus fra overlevelse til ændring af sundhedstilstand er resulteret i udvikling og an-

vendelse af sundhedstilstandsindeks. Udover de fagprofessionelles øgede interesse for anven-

delse af sundhedstilstandsindeks, er der fra administrativt/politisk hold også lagt pres på de 

fagprofessionelle om at dokumentere, hvilken gavn deres patienter har af en given behandling 

for at kunne få tilført ressourcer. Tilsammen har dette ført til en øget interesse for outcome 

mål og gennemførsel af en lang række cost-effectiveness og cost-utility analyser (Alban A et 

al., 2002). 

 

Ud fra betragtningen, at ”liv, der reddes, skal også leves”, er det i denne opgave irrelevant at 

se på mortalitet, men relevant at se på morbiditet i form af effekt målt i tilknytning til ar-

bejdsmarkedet og effekt målt i kvalitetsjusterede leveår.  

 

5.4.4.1.1 Måling af sundhedstilstand 
 
Sundhedstilstandsmåling handler om at få opstillet indikatorer for sundhed, dvs. at få identifi-

ceret en eller flere talstørrelser, der fortæller noget om et menneskes eller en gruppe af men-

neskers sundhedsmæssige tilstand på et givet tidspunkt. Der er behov for forskellige typer af 

indikatorer, alt efter hvilket formål man ønsker at afdække. Samtidig er der forskellige meto-

der, man kan opstille indikatorer efter. 

Der er principielt to måder at måle på: Ordinalt eller kardinalt. Ved ordinal sundhedstilstands-

måling vil en sundhedstilstandsindikator, fx ”at være i stand til at klare sig selv uden hjælp” 

rangere højere - fx tallet 3 - end kun ”at være i stand til at klare sig med hjælp”, som vil få 

tallet 2. ”Ikke at være i stand til at klare sig” vil så være lig 1. 

Der findes to typer af kardinale skalaer: Intervalskalaer og ratioskalaer. På en intervalskala vil 

de tal, der er knyttet til sundhedstilstandene, ikke blot indikere den ordinale rangfølge, men 

intervallerne mellem punkterne (tallene vil også være de samme). Fx vil det være lige så godt 

at forbedre en persons sundhedstilstand fra 1 til 2 som fra 2 til 3, men man kan ikke ud fra en 

intervalskala sige noget om, at det ville være tre gange bedre at være i tilstand 3 end at være i 

tilstand 1. 

 

På en ratioskala vil ikke blot intervallerne være de samme, men en skalaværdi på fx 10 vil 

være dobbelt så god som en skalaværdi på 5. Intervalskalaer er tilstrækkelige for opstilling af 

nyttemål til brug i cost-utility analyser og er derfor benyttet i de fleste sundhedstilstands-

indeks (Alban A et al., 2002). 



 24

 

5.4.4.1.2 Sundhedstilstandsindeks 
 
Sundhedstilstandsindeks kan være generelle, når de søger at måle sundhedstilstand uanset 

sygdomstype (fx Sickness Impact Profile, Rand’s SF-36, EuroQol), og specifikke, når de skal 

bruges til at måle sundhedstilstanden ved specifikke sygdomme (fx Chronic Respiratory 

Questionnaire). Måling af sundhedstilstand via sundhedstilstandsindeks afdækker altså patien-

tens egen vurdering. Begge typer sundhedstilstandsindeks kan bruges til cost-effectiveness 

analyser og cost-utility analyser. Effektmålet i en cost-effectiveness analyse er et entydigt 

mål, fx antal personer med erhvervet hjerneskade, som efter et opfølgningsforløb efter endt 

intensivt helhedsorienteret rehabiliteringsforløb får tilknytning til arbejdsmarkedet, og kan 

kun sammenlignes med andre programmer, som anvender samme effektmål. Effektmålet de-

fineres af undersøgeren. 

 

Ved cost-utility analyser er effektmålet opnåede kvalitetsjusterede leveår (QALY), som er en 

nytteværdi, der kan måles og værdisættes. Ved at benytte et outcomemål - QALY - for samt-

lige sundhedsprogrammer, kan man sammenligne effekter på tværs af sundhedsprogrammer. 

Det er kun ved cost-utility analyser, at man benytter metoder til opstilling af nyttemål for at få 

afdækket patientens/borgerens præferencer. De tre mest anvendte metoder til opstilling af 

nyttemål er: 

- Visuel Analog Skala (VAS) 

- standard-spillet (Standard Gamble, SG) 

- Tidspræference-metoden (Time Trade-off, TTO) 

 

Visuel Analog Skala er et simpelt og direkte redskab til at frembringe nyttemål. Den er direk-

te, idet interviewpersonen placerer en række sundhedstilstande i forhold til hinanden på et 

”termometer”, hvor 1 er perfekt sundhed og 0 er den værst tænkelige sundhedstilstand. QALY 

kan så aflæses direkte på ”termometeret”.  

 

Standard Gamble og Time Trade-off er indirekte metoder, da værdierne først beregnes efter-

følgende på baggrund af svarene fra den interviewede. Ved Standard Gamble-metoden er må-

leenheden = sandsynlighed, ved Time Trade-off metoden er måleenheden = tid og ved Visuel 

Analog Skalaer er der ingen måleenhed, da præferencerne placeres direkte. 
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En af fordelene ved at bruge Standard Gamble og Time Trade-off metoden er, at præferencer-

ne afdækkes via valg og derfor er mere baseret på økonomisk teori. En af ulemperne er, at 

metoderne til afdækning af præferencer er indirekte, således at det er forskere, som beregner 

værdien på baggrund af svarene fra den interviewede. En anden ulempe er, at selve metoden 

kræver, at patienterne/borgerne bliver interviewet af professionelle interviewere, hvilket er 

dyrt. Fordelen ved Visuel Analog Skala er, at den afdækker præferencerne for sundhedstil-

stande direkte, men uden noget valg (tab/pris), hvilket er en ulempe. Visuel Analog Skala er 

intuitiv lettere at forstå og kan derfor anvendes som et postomdelt spørgeskema 

 

I Danmark er patienternes/borgernes præferencer for sundhed blevet værdisat. Det blev de ved 

en undersøgelse foretaget i 2002 ved Syddansk Universitet, og resultaterne af undersøgelsen 

er samlet i bogen ”Værdisætning af sundhed” skrevet af Kjeld Møller Pedersen, Kim Wittrup-

Jensen, Richard Brooks og Claire Gudex.  

 

I vores undersøgelsesdesign har vi valgt, at EuroQol resultaterne skal værdisættes efter TTO-

skalaen, da denne er vurderet mest pålidelig (Gudex C et al., 1998).  

 

5.5 Diskussion af metodens og konklusionens kvalitet 
 
Styrken ved en cost-utility analyse er, at den kan håndtere flere nyttemål samtidig, men vi har 

valgt den primært, fordi den muliggør værdisætning af noget, der ligner livskvalitet, nemlig 

kvalitetsjusterede leveår. Vi skaber således belæg for at afdække de i vores problemformule-

ring skitserede problemområder.  

 

Svagheden ved brug af cost-utility analysen i vores undersøgelse er, at den ikke direkte måler 

på den type livskvalitet, som vi ønsker at afdække. 

 

Effektmål opgjort i QALY er attraktivt for beslutningstager, og derfor også i vores undersø-

gelsesdesign, da det er en generel tilgang og et effektmål, der kan anvendes på alle patientpo-

pulationer, sygdomme og interventioner. QALY danner grundlag for sammenligninger på 

tværs af forskellige områder og teknologier i sundhedssektoren, ligesom den kan anvendes 

nationalt og globalt til muliggørelse af mere overordnet prioritering af sundhedsydelser. Vi 

mener, at QALY har sin berettigelse i vores undersøgelsesdesign, fordi det er det eneste vali-

derede nyttemål, der værdisætter livskvalitet.  
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Anvendelse af CEA er begrænset, da analysen kun giver grundlag for at konkludere hvilke af 

de sammenlignende teknologier, der er mest omkostningseffektiv til at opnå et givet mål, 

samt i hvor stor målestok. (Kristensen FB, 2001). Ligesom den begrænses til at opgøre på et 

givent tidspunkt. 

 

Vi finder det positivt at anvende MTV, idet man hermed forsøger at få et så grundigt belæg 

for beslutninger som muligt, men vi mener, at det er vigtigt ikke at betragte en MTV som hele 

sandheden. Vi har med andre ord ikke at gøre med et fuldkommen rationelt beslutningsgrund-

lag. Valg af emne og fokus kræver altid fravalg af noget andet, og vi må gå ud fra, at MTV 

oftest vil blive brugt, hvor fagprofessionelle har behov for at legitimere deres praksis. Således 

bliver vores opgave også til på baggrund af egen interesse.  

 

Som nævnt i metodeafsnittet har vi valgt at lave et RCT med begrundelsen, at det videnskabe-

ligt set er det stærkeste design ved evaluering af effekten af medicinsk teknologi. Man vil 

godt kunne sætte spørgsmålstegn ved, om det er det bedste design i forhold til deltagerne i 

vores undersøgelse. Hver person med erhvervet hjerneskade er unik. Da alle mennesker, selv 

om de gennemlever de samme stadier af den motoriske og kognitive udvikling, vil have sin 

specielle organisering i hjernen, alt efter hvilke udfordringer, opvækstbetingelser osv. perso-

nen har fået. Derfor vil selv ens skader i hjernen kunne give lidt forskellige udfald. Derfor er 

det en patientgruppe, som normalt kræver individuelle tiltag. På trods at dette syntes vi, at 

RCT vil kunne give et godt bud på, om opfølgningen efter intensiv, helhedsorienteret rehabili-

tering vil kunne hjælpe personer med erhvervet hjerneskade til at få tilknytning til arbejds-

markedet/studier samt opleve bedre sundhedstilstand. 

 

6.0 Teori 
 
Vi vil her beskrive teori om samfundsøkonomi og teori om livskvalitet i relation til dét at være 

i arbejde. 

                                                            

6.1 Teori om samfundsøkonomisk evaluering og planlægning 
 
Den amerikanske økonom og nobelprismodtager Paul Samuelson (1976) har defineret øko-

nomi som værende ”studiet af, hvordan mennesker og samfund vælger – med eller uden brug 

af pengefastsættelse – at anvende knappe ressourcer, som kunne have været anvendt alterna-

tivt, til at producere forskellige goder og fordele dem til forbrug, nu eller i fremtiden, mellem 
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forskellige individer og grupper i samfundet. Økonomi analyserer omkostning og nytte af for-

bedrede metoder til at omfordele ressourcer”. 

 

Samuelson lægger med dette udsagn op til, at økonomi handler om valg i mellem forskellige 

alternativer i en verden, hvor der er begrænsede ressourcer. Når der træffes et økonomisk 

valg, er det derfor implicit, at der også træffes et fravalg, idet ressourcer ikke kan anvendes 

flere gange. Dette begreb omtales af økonomer som alternative omkostninger eller offerom-

kostninger. 

 

Økonomer arbejder ligeledes med begrebet nytte, der til en vis grad kan samstilles med ordet 

tilfredsstillelse. Nyttebegrebet bruges i økonomiske sammenhænge til at opgøre den tilfreds-

stillelse, som et givent produkt eller ydelse giver forbrugeren, og dermed ønsket om, at mod-

tage (købe) ”varen”. Det, der interesser økonomer, er dog ikke kun nytten, der opnås, men i 

lige så høj grad den nytte, der mistes. Dette bringer os tilbage til udgangspunktet, det faktum, 

at økonomi handler om valg. Valg handler også om fordeling. Hvem i samfundet skal modta-

ge hvilke ydelser? Skal vi udbygge infrastrukturen, skal der allokeres flere penge til uddan-

nelse? Dette er forskellige eksempler på valg, der har spørgsmålet om fordeling af ressourcer 

indbygget. 

 

For at planlægge økonomiske valg er der derfor behov for metoder og redskaber til at danne et 

validt overblik over den nytte, der opnås ved et givent valg, samt de offeromkostninger dette 

afstedkommer. Økonomisk set ønskes således, at der produceres evalueringer, der systematisk 

sammenligner forskellige tiltags effekter og omkostninger. 

 

Når man betragter sundhedsøkonomi, er det vigtigt at være bevidst om, at begrebet sundhed er 

svært at definere, for hvad er sundhed? Er det fravær af sygdom lægeligt diagnosticeret eller 

er det et individs oplevelse af at føle sig syg? Sundhed må betragtes som et nuanceret og vær-

diladet begreb, når der skal måles på denne og planlægges sundhedsøkonomiske tiltag. 

 

Anskuer man sundhedsvæsnets sundhedsydelser, har forekomsten af disse ikke nødvendigvis 

den samme værdi for den borger, der er rask, som for den borger, der er syg, hvorimod de 

sundhedsydelser, der ligger indenfor miljø og forebyggelse, opleves mere almen vedkom-

mende. Markedsmekanismerne, der gør sig alment gældende, når vi træffer et valg imellem at 

handle i Netto eller Irma som forbruger, er derfor ikke de samme, når vi taler om sundheds-
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ydelser. Tanken om forbrugersuverænitet, hvor modtageren af et produkt eller en ydelse er 

den bedste til at bedømme nytten eller værdien af det pågældende produkt, er essentiel i øko-

nomisk tankegang, men er i sundhedsøkonomien ikke implicit. Forskellen finder vi i, at for-

bruger og leverandør af sundhedsydelser ikke er i besiddelse af samme viden. Forbrugeren 

mangler dermed forudsætninger for at træffe et givent valg. Dette forhold i mellem behandler 

og patient skaber en ubalance, hvor patienten er meget afhængig af behandlerens beslutnings-

tagen på dennes vegne. Forbrugersuveræniteten er således delvist sat ud af spillet og erstattet 

af en tredjepart i form af eksperter eller det offentlige, der fastsætter nytten. Sundhedsydelser-

nes kvalitet, herunder det faktum, at udbyttet af en ydelse ikke altid er givet på forhånd, er 

ligeledes forhold, der bidrager til at gøre evalueringen og derfor nytteværdisætningen kompli-

ceret. Kommunikation og højt informationsniveau er derfor af stor betydning for at højne pa-

tientens forudsætninger for at indtage en rolle som beslutningstager for egen sundhed og eget 

sygdomsforløb. 

Markedet for sundhedsydelser adskiller sig bl.a. på udbudssiden ved at konkurrencen på pris 

ikke er kulturelt accepteret.   

 

Sundhedsøkonomiske evalueringer er relevante, når der skal træffes et valg i mellem alterna-

tiver. En ny behandling indenfor sundhedsvæsnet som alternativ til en tidligere kan fx være 

mere ressourcekrævende og mere effektiv. Det interessante er, hvor meget mere nytte, der kan 

opnås for en meromkostning. Til at gøre dette gennemskueligt for såvel sundhedsfagligt per-

sonale som beslutningstagere anvendes sundhedsøkonomiske analyser.   

 

Sundhedsøkonomiske analyser er teoretisk baseret på en systematisk gennemgang af data og 

betegnes som en proces, der har det fokus at frembringe information, der kan danne grundlag 

for valg. Formålet og perspektivet afgør valget af analyseteknik.  

Ønsker undersøgeren at se på to ens alternativer og opgøre omkostninger ved alternativ et og 

alternativ to anvendes en cost-minimerings analyse. Er målet derimod at opgøre nytten i form 

af outcome og omkostninger ved to forskellige alternativer benyttes cost-benefit analyse, cost-

utility analyse eller cost-effectiveness analyse.  

Økonomer tilstræber Pareto-optimalitet, der indebærer optimal fordeling af ressourcer, uden 

at mindst en person stilles ringere. I praksis er det dog ofte nødvendigt at anvende en kom-

pensationstest, der indeholder kriterier, der accepterer, at der ved omfordeling af ressourcer 

ofte fremkommer både vindere og tabere. 
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Samfundsperspektivet er centralt i sundhedsøkonomiske evalueringer i og med, at nuværende 

og fremtidige patienter er en del af samfundet. 

 

Processen for økonomiske evalueringer indeholder en række trin som er defineret af Gold et 

al. i 1996 (Alban A, 2002: 80): 

Trin 1) Formål og perspektiv. Her tages der stilling til, hvem evalueringen henvender sig til 

samt, om det er et overordnet billede, man ønsker af en given problemstilling eller ønsker 

man specifikke svar? Hvad er det samfundsøkonomiske grundlag og afgrænsning?  

Trin 2) Alternativer og målgruppe. Her fortages et valg og en afgrænsning af de alternati-

ver, der ønskes evalueret. Hvem er den specifikke målgruppe og hvordan begrebsafklares 

denne? 

Trin 3) Tidshorisont. Her inddrages overvejelser over, hvornår data indhentes og bearbejdes. 

Trin 4) Model og design. Her tages der stilling til metodiske valg og reliabilitet i henhold til 

opsætningen af det/de alternativer, der ønskes evalueret. Brug af fx beslutningstræ kan hjælpe 

til at anskueliggøre de begivenheder og sandsynligheder, der er mulige. Her træffes også valg 

i henhold til dataindsamlingsmetode, herunder kilde samt analytisk metodevalg. 

 

Samfundsøkonomiske evalueringer skal synliggøre data vedrørende konsekvenser for sam-

fundet som helhed, underordnet hvem der måtte bære omkostningen. Intentionen er at opgøre, 

hvilke omkostninger, der tilfalder fx sundhedsvæsnet, socialsektoren, patienten og de pårø-

rende, når der evalueres på et givent tiltag. 

 

Over de senere år har der i stigende grad været fokus på økonomiske aspekter i sundhedsvæs-

net, hvilket har affødt et forøget antal af økonomiske analyser af behandlingsmetoder og me-

dicinske teknologier. Dette skal afstedkomme, at der sker et informeret valg imellem alterna-

tiver. I denne sammenhæng bør det dog fremhæves, at sundhedsvæsnet er en kompleks orga-

nisation, hvor i fagprofessionelles kulturbaserede arbejdsvaner, tankegange og grundlæggende 

antagelser spiller en ikke uvæsentligt rolle. Der har således over en årrække været diskussio-

ner om økonomers berettigelse i sundhedsvæsnet kontra det hidtidige paradigme, hvor den 

fagproffesionelle også indenfor økonomien havde suverænt råderum. 

Kompleksiteten ved sundhedsvæsnet, som vi kender det i Danmark, kan også tilskrives finan-

sieringen af sundhedsydelserne, der bliver givet. Den nuværende finansieringsform er langt 

overvejende baseret på samfundets samlede betalingsvilje og -evne via skatter og afgifter. 

Afregningen er kun delvis prospektiv i forhold til indførelsen af DRG-systemet. 
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De ovenstående forudsætninger og betingelser vil altid være implicit til stede ved sundheds-

økonomiske analyser. 

 

6.2 Teori om livskvalitet i relation til arbejde 
 
Her beskrives teori om livskvalitet og teori om arbejde som meningsfuld aktivitet.  

 

6.2.1 Livskvalitet 
 
Det endnu mest ambitiøse forsøg på livskvalitetsmåling er fastlæggelsen af kvalitetsjusterede 

leveår (quality adjusted life years, QALY), der anvendes indenfor sundhedsøkonomi, og som 

er beskrevet i afsnit 5.4.4.1.2. Ved livskvalitetsmåling i form af QALY måles, hvor mange 

leveår en testgruppe af raske mennesker eller patienter er villig til at give afkald på for at opnå 

et år med fuld livskvalitet. Der er brugt tre forskellige spørgeskemaer (instrumenter) i QALY-

undersøgelsen, og i fx EQ-5D skal den interviewede angive funktionsniveau 1, 2 eller 3 in-

denfor spørgsmålskategorien ”Sædvanlige aktiviteter (fx arbejde, studie, husarbejde, familie 

eller fritidsaktiviteter)”. I postalundersøgelsen indgik også spørgeskema SF-36, hvor spørgs-

målene ”Haft besvær med arbejde m.m.” og ”Begrænset m.h.t. typer af arbejde m.m.” indgik, 

og det er det nærmeste undersøgelserne kommer arbejdets betydning for den enkelte infor-

mant. 

En anden tilgang til begrebet livskvalitet er foretaget af læge Søren Ventegodt, der i 1994 

udgav en rapport over danskeres livskvalitet på basis af 6000 spørgeskemaer med ca. 300 

spørgsmål. Søren Ventegodt angiver livskvalitet som en paraplybetegnelse for alle de forskel-

lige måder, livet kan være godt eller dårligt. Han beskriver, at der er forskellige dimensioner 

af livskvaliteten, fx at man kan være lykkelig, tilfreds med sit liv, have det godt, føle at man 

får sine behov opfyldt, eller man kan føle, at man udfolder sit liv og udvikler sig. Undersøgel-

ser foretaget på Forskningscenter for Livskvalitet viser, at den vigtigste dimension af livskva-

liteten for vores sundhed ser ud til at være den dimension, vi kalder for "livsmening". Mangel 

på livsmening er måske den største trussel mod ens fremtidige sundhed. Livsmening handler 

om at man dybt i sin sjæl ved, hvad man vil med tilværelsen, og at man er i stand til at arbejde 

målrettet og systematisk på at opnå dette (Ventegodt S, 1999). 

I Søren Ventegodts bog ” Livskvalitet i Danmark: Resultater fra en befolkningsundersøgelse” 

refereres til undersøgelsesresultater vedrørende livskvalitet og arbejde. Resultaterne overra-

sker ved at antyde, at det ikke betyder meget for livskvaliteten, hvad man laver, hvor højt man 
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er i stillingshierarkiet osv. Det, der ser ud til virkelig at betyde noget, er, hvordan man har det 

med det, man laver - eller ikke laver. Har arbejdet mening for en? Har man det godt med sine 

arbejdskammerater? Er man tilfreds med sit arbejde? Hvordan vurderer man sit arbejdsmiljø, 

fysisk og socialt? Det er i disse subjektive vurderinger, variationen i livskvaliteten ses. Der er 

generelt ingen særlig sammenhæng mellem livskvalitet og jobtype. Folk, der arbejder med 

viden på højeste niveau har det ikke væsentligt bedre end folk, hvis arbejde ikke kræver no-

gen boglige forudsætninger. Store sammenhænge findes mellem livskvalitet og det at være 

tilfreds med arbejdet, have det godt på arbejdet, have det godt med arbejdskammerater osv. 

En pænt stor sammenhæng findes også mellem livskvaliteten og det selvvurderede fysiske og 

sociale arbejdsmiljø (Ventegodt S, 1995). 

6.2.2 Arbejde som meningsfuld aktivitet 
 
Det antages indenfor ergoterapifaget, at aktivitet er nødvendig for mennesket, idet det er gen-

nem handling og aktivitet, at mennesket lærer og udvikles i samspil med sine omgivelser. 

Aktiviteters betydningsfuldhed indeholder såvel fysiske og funktionsmæssige aspekter som 

psykologiske og sociale aspekter. Virksomhedsteorien fremsat af psykologen Leontjev er en 

psykologisk teori, der kan bidrage til forståelse af, hvordan aktiviteter kan have indflydelse på 

et menneskes udvikling (Borg T et al, 2003: 110). Arbejde er for de fleste en meget væsentlig 

aktivitet i hverdagslivet, men forholdet mellem arbejde, fritid og uddannelse har i det vestlige 

samfund forskudt sig. I dag udgør den produktive alder kun ca. 35-40 år – mod tidligere 40-50 

år - men til gengæld er arbejdets plads i den enkeltes liv vokset til at være den menneskelige 

aktivitet, der er dominerende som orienteringspunkt i hele det voksne hverdagsliv (Borg, T et 

al, 2003: 101).  

 

Arbejde anses for at være en vigtig og værdifuld aktivitet i forhold til at kunne forsørge sig 

selv og sin familie, det giver status i forhold til familie, venner og samfund og det har betyd-

ning for personens selvværd og identitet. Udover at et menneske uden arbejde mister indtægt, 

mistes også krav og forventninger, tidsstruktur, kontakt med kolleger og mulighed for selvrea-

lisering. Der opstår aktivitetsubalance i hverdagslivet. Mennesker med handicap ønsker at 

have tilknytning til arbejdsmarkedet, da de vil respekteres for, hvad de kan, i stedet for at bli-

ve kategoriseret som mennesker med funktionsnedsættelser (Jacobsen A, 2004). 
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Set i sammenhæng med dette, er der brug for en uddybelse af arbejdsaspektet i EuroQol spør-

geskemaet, så det får mere vægt i målingen af livskvalitet, men en udvikling af redskabet lig-

ger uden for denne opgaves rammer! 

 

Vi har i det ovenstående inddraget relevante teorier omkring sundhedsøkonomi og livskvali-

tet, og vil nu præsentere data. 

 

7.0 Data 
 
I dette afsnit præsenteres afsnit om teknologi, patient og organisation med henblik på at skit-

sere den samfundsøkonomiske analyse i et helhedsperspektiv. Endelig vil vi præsentere en 

illustration af de økonomiske data, der bør indhentes med henblik på en cost-effectiveness 

analyse, en cost-utility analyse samt en kasseøkonomisk analyse. 

 

7.1 Teknologi 
 
I dette afsnit vil vi skitsere det randomiserede kontrollerede forsøg og beskrive opfølgnings-

forløbet efter endt intensiv, helhedsorienteret rehabilitering. 

 

7.1.1 Randomiseret kontrolleret forsøg 
 
Det randomiserede kontrollerede forsøg foregår på et hjerneskadecenter. Der indgår samlet 60 

personer. Med en kapacitet på 20 pladser pr. halvår vil forsøget starte op over 1,5 år, med 

hold 1, 2 og 3. Holdene á 20 deltagere deles i to randomiserede grupper til henholdsvis inter-

vention og kontrol. Alle forsøgspersonerne svarer på EuroQol spørgeskemaet, umiddelbart 

når opfølgningsforløbet startes. Deltagerne er personer, der efter endt intensivt rehabiliterings-

forløb opfylder inklusionskriterierne, der vil blive beskrevet i afsnit 7.1.1.1. De tre hold følger 

identiske forløb, som skitseret i nedenstående beslutningstræ, figur 2 – gren C. 
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Som det fremgår af beslutningstræet, evalueres holddeltagerne ved start (0 mdr.), efter 6 må-

neders opfølgningsperiode og igen henholdsvis 2 og 4 år efter forsøgets start. Evalueringen 

består i en opgørelse af studie-/arbejdsmarkedstilknytning, samt deltagernes svar på EuroQol 

spørgeskemaet. 

 

Vi har valgt, at alle forsøgsdeltagere skal besvare EuroQol spørgeskemaet ved interview efter 

endt intensivt, helhedsorienteret rehabiliteringsforløb (B i figur 2), for at have en start-

sundhedstilstandsvurdering i QALY. Derefter har vi valgt at måle igen efter seks måneder, 

hvor opfølgningsforløbet for interventionsgruppen stopper. Dette har vi valgt, da vi formoder, 

at tilknytningen til arbejdsmarkedet/studie for begge grupper og specielt for interventions-

gruppen vil være størst her. Derefter har vi valgt efter 2 år og 4 år, da vi formoder, at nogle af 

forsøgspersonerne ikke kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Efter 4 år formoder vi, 

Figur 2. Beslutningstræ. 

A = intensivt rehabiliteringsforløb 

B = Interventionskriterier opfyldt 

C = Interventionsgruppe 

D = Kontrolgruppe 
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C 2 + D 2 = Ikke arbejdstilknytning
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at tilknytningen vil være stabil - med mindre andre hændelser sker for forsøgspersonen eller 

der sker afgørende ændringer på arbejdsmarkedet.  

 

Der vil således foreligge dokumentation for effekten af et opfølgningsforløb efter endt inten-

sivt, helhedsorienteret rehabiliteringsforløb, som kan sammenholdes med omkostningerne ved 

såvel interventionsgruppe som kontrolgruppe. Omkostningerne beskrives i afsnit 7.4. 

 

7.1.1.1 Inklusions- og eksklusionskriterier 
 
Inkluderet er personer over 18 år med en let til middelsvær erhvervet hjerneskade, og hvor det 

tværfaglige team på et hjerneskadecenter, udfra visiterende undersøgelser og tests skønner, at 

personen har en resterhvervsevne. Erhvervet hjerneskade er her defineret som pådraget hjer-

neskade efter kranietraume, blodprop, blødning, anoxi, hjernebetændelse, godartet hjerne-

svulst, infektion eller udsættelse for opløsningsmidler. Det vil sige, at skaden skal være stati-

onær. Ud over at have en erhvervet hjerneskade skal personerne være selvhjulpne, have evne 

til at kommunikere og være motiveret. 

 

Eksklusionskriterier er progredierende hjernesygdomme, misbrugsproblemer, svære fysiske 

sygdomme og behandlingskrævende psykiatriske lidelser. 

 

7.1.1.2 Interventionsgruppen 
 
Opfølgningsperioden er sat til et halvt år. 

 

Opfølgningen vil bestå af 4 dele: 

- Månedlige gruppemøder, hvor forsøgsdeltagerne i hele opfølgningsperioden efter det 

intensive forløb mødes med hinanden på hjerneskadecentret for at fastholde og overfø-

re de indlærte kompensationsmetoder og for at udveksle og bearbejde fælles erfaringer 

fra arbejdspladser og uddannelsessteder. Derudover giver det deltagerne mulighed for 

at mødes med kendte ansigter og personer i samme situation som dem selv. Varighed 

af møderne er ca. 3 timer og med tilstedeværelse af to kontaktpersoner. 

 

- Individuelle samtaler med kontaktpersonen fra det intensive forløb en gang om måne-

den. Samtalerne kan finde sted på hjerneskadecentret, i deltagerens hjem eller på ar-

bejdsstedet. Formålet med samtalerne er at fastholde den lagte plan, støtte den enkelte 
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og at bearbejde erfaringer fra arbejdsprøvning eller uddannelse og samtidig give mu-

lighed for at inddrage familiære forhold og fritid. Der regnes med et møde pr. måned 

pr. deltager af 2 timers varighed. 

 

- Kontakt med arbejdsplads/uddannelsessted. Formålet er at informere stedet om om-

fanget af hjerneskaden og følgevirkninger, drøfte problemer og mulige kompensati-

onsmetoder samt løbende justere aftaler om arbejdsopgaver og arbejds- eller studietid. 

Her regnes med fem møder á 2 timer. Derudover har deltageren behov for støtte fra en 

medarbejder i arbejdsprøvningsforløbet. Vejleder/jobcoach får sin timeløn dækket 10 

timer om ugen i opfølgningsperioden. Kontaktpersonen fra hjerneskadecentret har 

møde med forsøgsdeltager og vejleder/jobcoach en gang om måneden i ca. 2 timer i 

hele opfølgningsperioden. På uddannelsesstederne vil kontaktpersonen typisk indgå i 

aftaler med studievejleder om tilrettelæggelse af studieforløb herunder valg af fag og 

timetal. Her regnes med et indledende møde og derefter et møde hver måned. I alt syv 

møder af 1 times varighed. 

 

- Aftaler om fremtiden og afsluttende status. Det kan være aftaler om fremtidigt job en-

ten på normale vilkår eller i form af fleks- eller skånejob eller måske en ny arbejds-

prøvning samt aftaler med studievejleder om fremtidig tilrettelæggelse af studieforlø-

bet. I de tilfælde, hvor forsøgspersonen bliver anbefalet førtidspension, etableres triv-

selsaktiviteter, undervisning eller lign. Fremtidsplanen drøftes med sagsbehandleren, 

og både den hjerneskadede og socialforvaltningen får tilsendt den afsluttende status. 

Planen tager stilling til problemer, som man fremover bør være opmærksom på. An-

svaret for det videre forløb overlades derefter til den kommunale sagsbehandler. Tids-

forbruget for kontaktpersoner vil være 15 timer til sagsbehandling samt to møder med 

deltageren samt evt. arbejdssted, studievejleder eller kommunal sagsbehandler á 2 ti-

mers varighed.  

Det forudsættes, at deltagerne i hele opfølgningsperioden inddrager pårørende efter behov. 

 

7.1.1.3 Kontrolgruppen 
 
Kontrolgruppen vil ikke modtage nogen form for opfølgning fra hjerneskadecenteret, men 

skal selv følge op på de aftaler og muligheder, som blev afklaret under det intensive optræ-
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ningsforløb. Kontrolgruppens deltagere kan i samarbejde med den kommunale sagsbehandler 

benytte sig af lovbestemte tilbud, fx støtte til arbejdspraktik, fleksjob m.m.  

 

7.1.1.4 Anvendelse 
 
Opfølgningsforløb efter endt intensiv helhedsorienteret rehabilitering vil kunne anvendes på 

de otte Centre for Hjerneskade, som findes i Danmark.  

Der vil formentlig være behov for mindre justeringer, i forhold til hvilken type hjerneskadede 

patienter det specifikke hjerneskadecenter modtager, personalemæssige kvalifikationer samt 

hvilke muligheder, der er for at få integreret personer med erhvervet hjerneskade. 

 

7.1.1.5 Effektivitet 
 
Effektiviteten af opfølgningsforløb efter endt intensivt, helhedsorienteret rehabilitering vil 

først efter afslutning af det randomiserede kontrollerede forløb kunne dokumenteres. De en-

kelte centre har oplysninger om, hvorvidt deres deltagere har fået tilknytning til arbejdsmar-

kedet på kort sigt, og flere centre arbejder nu på 10 års evalueringer. Der er ikke gjort sam-

menligningsstudier og ikke tidligere foretaget evalueringer med EuroQol spørgeskemaet.  

 

7.1.1.6 Risikovurdering 
 
Der foreligger ikke dokumentation for deltagernes oplevelse af forløbene, som de foregår i 

praksis for nuværende. Uhåndgribelige omkostninger forestiller vi os vil forekomme i form 

af, at deltagerne skal igennem en afklaringsfase, som må forventes at kræve en aktiv deltagel-

se – succeser og fiaskoer, drømme, forventninger og frustrationer om det vil lykkes at få en 

tilknytning til arbejdsmarkedet eller studieforløb. Derudover må denne periode også være 

belastende for de pårørende, som formodentlig må være meget støttende. 

 

Vi er bekendte med, at Annelise Jacobsen i forbindelse med hendes magisteropgave i ergote-

rapi bl.a. har interviewmateriale, hvori patienterne giver udtryk for, hvordan de har oplevet 

rehabiliteringsforløbet. Det kunne måske være interessant i forbindelse med en samlet vurde-

ring at behandle disse interviewdata med henblik på risikovurdering. Endelig finder vi det 

nødvendigt, at der systematisk arbejdes med at opsamle erfaringerne fra patienternes evalue-

ring af forløbene. Dette for at kunne imødekomme eventuelle uhensigtsmæssige konsekvenser 

af forløbet overfor patienterne og deres pårørende og for at anvende erfaringerne til patientin-

formationsmateriale til nye patienter. 
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En yderligere risikovurdering kan ikke foretages på det foreliggende materiale. 

 

7.2 Patienten 
 
Da den hjerneskadede patient i vores målgruppe er karakteriseret ved indlæringsmæssige de-

ficits, forringet social tilpasningsevne og ofte dårlig forståelse for egen formåen, er det væ-

sentligt at evaluere på, om den hjerneskadede har oplevet sig imødekommet i undersøgelsen i 

forhold til information, opfølgning og tryghed. 

Udsagn som ”jeg har fulgt kurser tidligere, men det er meget svært at finde kurser, som er 

velegnet til hjerneskadede, for de fleste almindelige efteruddannelseskurser, de er baseret på 

at folk lære lynhurtigt ……… mit problem er, at jeg ikke lærer særligt hurtigt, så hvis jeg 

følger et almindeligt hold, så er jeg seriøst bange for at blive hægtet af”, bekræfter et behov 

for et rehabiliteringsdesign specifik målrettet mod hjerneskadede (Jacobsen A, 2004).  

 

I henhold til den gængse teknologi kræves det, at patienten formår at indgå som aktiv med-

spiller og med høj motivation i rehabiliteringen for at maksimere udbytte. Vi antager, at nogle 

af de samme faktorer gør sig gældende for et opfølgningsforløb efter endt, intensivt helheds-

orienteret rehabiliteringsforløb. 

Den, der har beskæftiget sig mest med dette interessefelt, er ergoterapeut Annalise Jacobsen, 

som i sin magisteropgave i ergoterapi skriver om ”Personer med hjerneskade og arbejdets 

betydning for identitet og integration” (juni 2004). I hendes projekt fortager hun dataindsam-

ling via kvalitative semistrukturerede interviews af patienter, der på undersøgelsestidspunktet 

har haft hjerneskade imellem ca. 2 ½ år og 6 ½ år og tilknytning til arbejdsmarkedet imellem 

ca. 1 til 3 år. Jacobsen ønsker at belyse, hvilken betydning det at arbejde har i forhold til deres 

oplevelse af identitet og integration, samt hvilke faktorer, de oplever, har positiv betydning 

for, at de har og kan bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Jacobsen konkluderer blandt an-

det, at arbejde indeholder vigtige identitetsskabende elementer, der kan relateres til arbejde 

som meningsfuld aktivitet. Vigtige faktorer i øvrigt er, at tilknytningen til arbejdsmarkedet er 

med til at give den hjerneskadede en oplevelse af normalitet samt sammenhæng imellem for-

tid og nutid. 
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7.3 Organisation 
 
I dette afsnit vil vi præsentere organiseringen af opfølgningsforløb efter endt intensiv, hel-

hedsorienteret rehabilitering, som den foregår på de otte hjerneskadecentre.  

 

7.3.1 Otte hjerneskadecentre 
 
Der findes i dag otte hjerneskadecentre i Danmark, hvor der tilbydes optræning baseret på et 

neuropsykologisk grundlag, og med tilbud om intensiv, helhedsorienteret rehabilitering: 

• Center for Hjerneskade i København 

• Roskilde Amts Hjerneskadecenter 

• Hjerneskadecentret, Fyns Amt i Odense 

• Afsnit N50 på Sønderborg Sygehus 

• Vejlefjord Center for Udvikling og Genoptræning 

• Hjerneskadecentret i Århus 

• Hjerneskadecentret i Ålborg 

• Sct. Hans Hospital, hjerneafdelingen. 

 

Fælles for de otte centre er, at man tilbyder en intensiv, tværfaglig og helhedsorienteret op-

træning med henblik på en bedring af funktionsniveauet og eventuel tilbagevenden til ar-

bejdsmarkedet. Målgruppen er personer over 18 år med en let til middelsvær senhjerneskade. 

Tidspunktet for optagelse ligger typisk fra seks til 18 måneder efter skaden, men også perso-

ner med ældre skader kan optages. Centrale optagelseskriterier er selvhjulpenhed, evne til at 

kommunikere og motivation. Udelukkelseskriterier er progredierende hjernesygdomme, mis-

brugsproblemer, svære fysiske sygdomme og behandlingskrævende psykiatriske lidelser. 

Optagelse sker hovedsageligt på hold med 10-20 personer. Afhængigt af centrenes kapacitet 

er der mulighed for at tilbyde individuelt tilrettelagte forløb. 

Personalet består af neuropsykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, special-

lærere, talepædagoger m.m. 

Optræningsperioden varierer fra ca. tre til seks måneder og foregår ambulant undtagen på 

Vejlefjord Centret og Sct. Hans. 

Henvisningsvejene varierer, men sker fra enten socialforvaltning, sygehus, egen læge eller et 

amtsligt visitationsteam. Endelig visitation sker på baggrund af en afklarende forsamtale. 

Fem ud af otte hjerneskadecentre har i dag et tilbud om opfølgning efter endt intensiv, hel-

hedsorienteret rehabilitering (bilag 1). 
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Optræningen, der foregår på de forskellige centre, divergerer ikke meget hvad angår bærende 

principper, men tilbuddet kan være struktureret forskelligt. Det gør til gengæld den organisa-

toriske forankring og struktur. Nogle centre er tilknyttet sygehusvæsnet, nogle drives som 

forrevalideringsinstitutioner i amtsregi (Lov om aktiv socialpolitik, § 68), og andre hører un-

der kultur og undervisningssektoren. 

 

I tilfælde hvor udgifterne til optræning ikke afholdes af sygehusvæsenet, afholdes de af bo-

pælskommunen som en udgift i forbindelse med forrevalidering eller revalidering (Lov om 

aktiv socialpolitik, kapital 6). Optræningen er gratis for den enkelte hjerneskadede, og der 

ydes transportgodtgørelse (Klok L, 2000). 

 

I bilag 1 er de organisatoriske ligheder og forskelle illustreret i skemaform. 

 

7.4 Økonomi 
 
I dette afsnit vil vi illustrere, hvorledes data til brug for samfundsøkonomisk analyse kan op-

gøres til brug for efterfølgende CEA, CUA og kasseøkonomisk analyse.  

 
7.4.1 Omkostninger 
 
Vi vil nu gøre rede for hvilken type omkostninger, der vil være forbundet med opfølgning 

efter endt intensiv, helhedsorienteret rehabilitering ved hjerneskadecenteret. For at man kan 

tale om omkostninger i en samfundsøkonomisk analyse, skal der være en ressource som for-

bruges, som ikke kan anvendes til alternative formål. Dette har vi redegjort for i metodeafsnit-

tet og i teoriafsnittet, ligesom vi dér har gjort rede for fravalg af indirekte og uhåndgribelige 

omkostninger. 

 
7.4.2 Direkte omkostninger for interventionsgruppen 
 
I vores forsøg vil der være direkte omkostninger til lønandel (x % af stilling) til kontaktperson 

ansat på hjerneskadecentret, overhead i form af lokaler, lys, varme og uddannelse i relation til 

kontaktpersonen, 10 timers løn/uge til jobcoach (ansat på arbejdspladsen) eller løn til studie-

vejleder (7 timer i det samlede forløb), forplejning til deltagerne ved gruppemøderne, trans-

portudgifter til kontaktpersonens møder på deltagernes arbejdsplads, studiested eller til delta-
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gernes hjem ved behov for individuelle samtaler, eventuelle hjælpemidler på arbejdspladsen, 

kapitalomkostninger og kommunal sagsbehandling (sagsbehandlerens tid). 

 

Direkte udgifter for deltagerne i interventionsgruppen er transportudgifter til arbej-

de/studiested og til gruppemøderne, tidsforbrug til gruppemøder, tidsforbrug til individuelle 

samtaler med studievejleder/kontaktperson eller jobcoach/kontaktperson (samtaler på ar-

bejdspladsen foregår i arbejdstiden), pårørendes tidsforbrug - fx til at støtte deltageren og til at 

indgå i samtaler med kontaktperson/jobcoach/studievejleder. 

 

I nedenstående skema er de direkte omkostningsemner opstillet, således at det vil være muligt 

at indføre forbruget. 

 
Figur 3 - Interventionsgruppen 

Direkte omkostninger Tid/Kr.  

Kontaktpersonens tidsforbrug/lønandel ? 

Overhead i form af lys, varme og uddannelse i relation til kontaktpersonen ? 

10 timers løn/uge til jobcoach (ansat på arbejdspladsen) ? 

Løn til studievejleder (7 timer i det samlede forløb) ? 

Forplejning til deltagerne ved gruppemøderne ? 

Transportudgifter til kontaktpersonens møder på deltagernes arbejdsplads 

studiested eller til deltagernes hjem ved behov for individuelle samtaler 

? 

Eventuelle hjælpemidler på arbejdspladsen, ? 

Kapitalomkostninger (nedskrivning af bygninger) ? 

Kommunal sagsbehandler (timeforbrug)  ? 

Deltagerens tidsforbrug hos kommunal sagsbehandler ? 

Transportudgifter til studiested/arbejdssted ? 

Transportudgifter til gruppemøder ? 

Tidsforbrug til gruppemøder (3 timer x 6 måneder x antal deltagere) ? 

Tidsforbrug til individuelle samtaler (2 timer x 6 måneder x antal deltagere) ? 

Pårørendes tidsforbrug ? 

I alt ? 
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7.4.3 Direkte omkostninger for kontrolgruppen 
 
Af direkte omkostninger i kontrolgruppen vil der være hjælpemidler og sociale foranstaltnin-

ger. Transportudgifter til arbejde/studieplads, deltagernes tidsforbrug hos sagsbehandler, på-

rørendes tidsforbrug til at støtte og eventuelt ledsage deltageren til samtaler med arbejdsplads, 

studievejleder eller sagsbehandler, samt sagsbehandling i kommunen (sagsbehandlerens tid). 

 

I nedenstående skema er de direkte omkostningsemner opstillet, således at det vil være muligt 

at indføre forbruget. 

 
Figur 4 - Kontrolgruppen 

Direkte omkostninger Tid/kr. 

Hjælpemidler ? 

Sociale foranstaltninger ? 

Transportudgifter til arbejde/studieplads ? 

Pårørendes tidsforbrug ? 

Studievejleder ? 

Sagsbehandling i kommunen ? 

Deltagerens tidsforbrug hos kommunal sagsbehandler ? 

I alt ? 

 

7.4.4 Outcomemål 
 
I vores forsøg vil vi opgøre dels opnåelse af tilknytning til arbejdsmarked/studie, dels delta-

gernes oplevede sundhedstilstand. 

 

Arbejdstilknytning skal opgøres i forhold til hvor mange deltagere, der opnår en eller anden 

form for tilknytning, uanset på hvilke vilkår, tilknytningen opnås.  

 

Deltagernes oplevede sundhedstilstand bliver som beskrevet i metodeafsnittet opgjort via 

sundhedstilstandsindekset EuroQol, som kan aflæses via TTO-vægte og værdisættes til QA-

LY. 

 

I dette skema indføres status på QALY målt ved forsøgets start præcis efter endt intensivt, 

helhedsorienteret rehabiliteringsforløb for alle forsøgets deltagere: 
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Figur 5 

 Interventionsgruppe Kontrolgruppe 

QALY ? ? 

 

 

 

Skema 6-9 anvendes til opgørelse af opnået effekt 6, 24 og 48 måneder efter forsøgets start: 

 
Figur 6 - Interventionsgruppen 

 Tilknytning til arbejds-

marked/studie 

Ingen tilknytning til 

arbejdsmarkedet/studie 

Antal ? ? 

 
 
Figur 7 - Interventionsgruppen 

 Tilknytning til arbejds-

marked/studie 

Ingen tilknytning til 

arbejdsmarkedet/studie 

QALY ? ? 

 

 
Figur 8 - Kontrolgruppen 

 Tilknytning til arbejds-

marked/studie 

Ingen tilknytning til 

arbejdsmarked/studie 

Antal ? ? 

 

 
Figur 9 - Kontrolgruppen 

 

 

Tilknytning til arbejdsmar-

ked/studie 

Ingen tilknytning til 

arbejdsmarked/studie 

QALY ? ? 
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Eksempel på hvordan vundne QALY kan opgøres (tallene er indsat som illustration). De 

vundne QALY ganges med restlevetid med henblik på at få totale outcome: 

 

Forsøgs-

personer 

Sundheds-

tilstand før 

intervention 

QALY 

Værdi 

(TTO) 

Sundheds-

tilstand efter 

intervention 

QALY 

værdi 

(TTO) 

Vundne 

QALY. 

Måling efter 

og før. 

Rest-

levetid 

(middel-

levealder 

♀ = 79,5  

♂ =74,9) 

Totale 

out-

come 

Patient 1 11122 0,777 ????? ?,???  60  

Patient 2 11213 0,412 ????? ?,???  45  

Patient 3 12211 0,824 ????? ?,???  37  

Etc. … 12213 0,346 ????? ?,???  53  

I alt  2,359    195 år  

 

 

7.4.5 Opgørelse af data til brug for kasseøkonomisk analyse 
 
Der kan være stats-, amtskommunale-, primærkommunale- og deltagerudgifter til opfølgnin-

gen ved et hjerneskadecenter i 6 måneder.  

Udgifterne kan være: Finansiering af hjerneskadecentrets tilbud, eventuelle refusioner til 

transport for deltageren, sygedagpenge i arbejdspraktikperioden, refusioner til arbejdsgiver, 

hvis deltageren er ansat på enten fleks- eller skånevilkår, refusion for løn til jobcoach, syge-

dagpenge/revalidering/SU til studerende, medicintilskud, løn til sagsbehandler i kommunen, 

hjemmehjælp, samt studieplads. 

For deltagere kan der være udgifter til medicin og eventuelt transportudgifter. 

 

Der kan være udgifter for kontrolgruppen til stat, amtskommune og primærkommune til sy-

gedagpenge, hvis deltageren er i arbejdspraktik, pension, løntilskud til arbejdsgiver, hvis del-

tageren er i fleks- eller skånejob, sygedagpenge/revalidering/SU til studerende, studieplads, 

medicintilskud, løn til sagsbehandler i kommunen, eventuel refusion til transport til og fra 

arbejde/studie samt eventuelt hjemmehjælp.  

 



 44

For deltagerne i kontrolgruppen vil der være udgifter til medicin og eventuelt transportudgif-

ter. 

 

Nedenstående skema anvendes dels for interventionsgruppen dels for kontrolgruppen. Der-

næst kan skemaerne sammenlignes: 

 
Figur 10  

Emne Stat Amtskommune Primærkommune Deltager 

Sygedagpenge   ?  

Pension   ?  

Løntilskud (refusion til ar-

bejdsgiver) 

  ?  

Revalideringsydelse   ?  

SU ?    

Studieplads ?    

Medicin/tilskud  ? ? ? 

Løn til sagsbehandler   ?  

Transportudgifter   ? ? 

Hjemmehjælp   ?  

Finansiering for opfølg-

ningsforløbet (opgøres kun 

for interventionsgruppen) 

 50 % af ? 50 % af ?  

Refusion for løn til jobcoach 

(opgøres kun for 

interventionsgruppen) 

  ?  

I alt     

 

 

Ved gennemførelse af den randomiserede undersøgelse og indhentelse af data, som angivet 

ovenfor, bliver det hermed muligt at foretage såvel en CEA, CUA samt en kasseøkonomisk 

analyse.  
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8.0 Analyse 
 
I dette afsnit vil vi illustrere gennemførelsen af en CEA og CUA, og endelig vil vi illustrere en 

kasseøkonomisk analyse med henvisning til de data, der jævnfør designet af den randomise-

rede og kontrollerede undersøgelse kan dokumenteres. 

 

8.1 CEA 
 
Som beskrevet i metodeafsnittet er resultatet af en cost-effectiveness analyse en beregning af 

de marginale omkostninger pr. marginalt vunden effektenhed, også kaldet omkostnings/effekt 

ratioen. Den er beregnet ved hjælp af følgende formel: 

 

∆(delta)C = Ca-Cb 

∆(delta)E     Ea-Eb 
 

Da vi ikke har faktiske data til rådighed, illustrerer vi her analysen. 

 

∆(delta)C =  Data, figur 3 – Data, figur 4 
∆(delta)E      Data, figur 6 – Data, figur 8 

 

 

Læsehjælp: 

Data figur 3 = omkostninger for interventionsgruppen = opfølgningsforløbet 

Data figur 6 = antal personer fra interventionsgruppen, der opnår tilknytning til arbejdsmar-

ked/studie 

Data figur 4 = omkostninger for kontrolgruppen  

Data figur 8 = antal personer fra kontrolgruppen, der opnår tilknytning til arbejdsmarked 

/studie. 

 

8.2 CUA 
 
I CUA er omkostningsdelen den samme som i ovenstående CEA. Effekten opføres i QALY, 

som er et udtryk for kvalitetsjusterede leveår. Ét leveår ved perfekt sundhedstilstand = 1 QA-

LY, 10 års overlevelse i perfekt sundhedstilstand repræsenterer 10 QALY. 
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I vores analyse sammenlignes antallet af QALY vundet med og uden opfølgningsforløb efter 

endt intensivt, helhedsorienteret rehabiliteringsforløb. For at konstatere hvor mange QALY, 

der vindes, har vi opgjort QALY ved start af forsøget og igen efter opfølgningsforløbet (6 

mdr.) og endelig 2 og 4 år efter forsøgets start. 
 
Figur 11 

 QALY v/ start QALY 6 mdr. QALY 24 mdr. QALY 48 mdr. 

Interventionsgruppe     

Kontrolgruppe     

 

 

Beregning af total omkostning (C) pr. total antal vundne QALY for interventionsgruppe og 

kontrolgruppe kan foretages således: 

 
Figur 12 

 Total antal vundne 

QALY 

Total omkostning C 

 

Omkostning pr. 

QALY = C / QALY 

Interventionsgruppe ? Data fra figur 3 Figur/ ? 

Kontrolgruppe ? Data fra figur 4 Figur/ ? 

 

Endvidere ønsker vi at kunne opgøre, hvor mange QALY de, der får arbejdsmarkeds- 

/studietilknytning, opnår, uanset om de tilhører interventionsgruppen eller kontrolgruppen. 

 

Analysen af vundne QALY opgjort ved arbejdsmarkeds/studietilknytning. 
Figur 13 

 Arbejdsmarkeds-

/studietilknyttede 

Ingen arbejdsmarkeds-

/studietilknytning 

Interventions-gruppens 

vundne QALY 

  

Kontrolgruppens vundne 

QALY 

  

I alt   
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8.3 Kasseøkonomisk analyse 
 
Den kasseøkonomiske analyse gennemføres ved at sammenlægge udgifterne, som bliver ind-

ført i figur 10. Herved kan det aflæses hvilken kasse, der bærer udgiften. I vores undersøgelse 

er det relevant at vurdere, om denne udgiftsdeling er væsentlig forskellig for interventions-

gruppe og kontrolgruppe. 

 

Som det fremgår af figur 10, vil de fleste udgifter falde på primærkommunen – uanset hvilken 

model, der anvendes. Det kunne dog se ud til, at primærkommunen kan vinde lidt ved tilbud-

det om opfølgning efter endt intensivt, helhedsorienteret rehabilitering. Vi forestiller os, at 

den kommunale sagsbehandler bruger lidt færre timer på de deltagere, der får et opfølgnings-

forløb, idet hjerneskadecentreret påtager sig en del af arbejdet med rådgivning og vejledning 

om diverse støttemuligheder. Jo flere, der opnår studie/arbejdsmarkedstilknytning, jo mindre 

vil udgifterne til overførelsesindkomster i primærkommunen desuden være. Denne besparelse 

må dog gøres op mod den faktiske udgift til et ophold på hjerneskadecentret. Omvendt må det 

forventes, at amtskommunen/amtet ikke har et økonomisk incitament til at etablere opfølg-

ningsforløbene, idet vi ikke kan sandsynliggøre økonomiske gevinster for dem. Amtskommu-

nen har ikke umiddelbart udgifter til kontrolgruppen. 

For deltagerne i forsøget vil udgifterne ikke være væsentlig forskellige for de to grupper. Sta-

tens udgifter vurderes heller ikke at være væsentlig forskellige, med mindre væsentlig flere 

begynder at studere. 

 

9.0 Konklusion 
 
I dette afsnit vil vi konkludere i hvilket omfang, det valgte undersøgelsesdesign vil kunne tilve-

jebringe en helhedsvurdering af hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser, det har, at menne-

sker med erhvervet hjerneskade gennemfører et opfølgningsforløb efter endt intensivt, hel-

hedsorienteret rehabiliteringsforløb. 

 

I Danmark tilbydes intensiv, helhedsorienteret rehabilitering til patienter med erhvervet hjer-

neskade på landets otte hjerneskadecentre. Dette med henblik på at give patienterne mulighed 

for at udnytte deres resterhvervsevne og skabe tilknytning til studie eller arbejdsmarked på 

normale vilkår eller ved alternative ordninger. Flere af landets hjerneskadecentre tilbyder et 

opfølgningsforløb efter endt, helhedsorienteret rehabilitering, udfra en hypotese om, at flere 

dermed opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og de dertil knyttede positive effekter i form af 
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bedret livskvalitet. Der er dog ikke dokumenteret og evidensbaseret viden om effekten og der 

kan derfor ikke foretages en evaluering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af et sådan 

opfølgningsforløb.  

 

Hensigten med vores opgave har således været at opstille et undersøgelsesdesign, der kan 

tilvejebringe evidensbaseret viden om effekten ved at tilbyde opfølgningsforløb. 

 

Ved gennemførelse af det opstillede undersøgelsesdesign vil det være muligt at dokumentere 

effekt målt i opnået tilknytning til arbejdsmarkedet for dem, der gennemfører opfølgningsfor-

løbet, i forhold til dem, der ”kun” gennemfører det intensive, helhedsorienterede rehabilite-

ringsforløb. Den samfundsøkonomiske konsekvens opgøres ved en CEA, således at omkost-

nings/effekt ratioen kan dokumenteres. 

 

Ved gennemførelse af det opstillede undersøgelsesdesign bliver det også muligt at opgøre 

effekt målt i kvalitetsjusterede leveår for dem, der gennemfører opfølgningsforløbet, i forhold 

til dem, der ”kun” gennemfører det intensive, helhedsorienterede rehabiliteringsforløb (figur 

13). Den samfundsøkonomiske gevinst opgøres ved en CUA, således at omkostningen for det 

samlede antal vundne QALY kan dokumenteres.  

 

Dertil bliver det muligt at måle antal vundne kvalitetsjusterede leveår for de forsøgspersoner, 

der opnår tilknytning til arbejdsmarkedet, i forhold til dem, der ikke opnår tilknytning til ar-

bejdsmarkedet – uanset hvilket af de to forløb de gennemfører. 

 

Endelig bliver det med udgangspunkt i en kasseøkonomisk analyse synligt, at det er primær-

kommunen, som bærer de største udgifter i forhold til begge grupper og som derfor må have 

det største incitament til, at personer med erhvervet hjerneskade får tilknytning til arbejds-

markedet/studier.  

 

Det kan diskuteres i hvilket omfang, resultaterne ved gennemførelse af undersøgelsesdesignet 

på et hjerneskadecenter kan overføres til landets øvrige hjerneskadecentre. MTV synliggør 

hvor mange faktorer, der har betydning for effekten af en given teknologi. Vi har anskuelig-

gjort, at hjerneskadecentrene har forskellig lovgivningsmæssig forankring, og det er muligvis 

som følge heraf, at personalesammensætning og patientgrundlag også er lidt forskelligt. Alle 
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disse faktorer vil have betydning for resultaterne, der fremkommer ved gennemførelse af un-

dersøgelsesdesignet, og der vil næppe kunne gennemføres helt identiske forløb. 

 

10.0 Perspektivering 
 
Samfundsøkonomisk teori og metode handler som omtalt i vores teoriafsnit om prioritering af 

vores fælles ressourcer, og vi har i denne opgave forsøgt at forholde os til, hvordan man kan 

tilvejebringe et solidt beslutningsgrundlag for valg af en intervention, der skal øge mulighe-

derne for, at personer med erhvervet hjerneskade opnår en eller anden form for tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er dog, om beslutningstagerne vil vælge at nedlægge et tilbud 

om opfølgning, hvis det viser sig, at interventionen er meget dyr i forhold til den opnåede 

effekt? Træffer beslutningstagerne altid de rationelt set mest fornuftige valg? 

 

Vores påstand er, at en af de bærende værdier i det danske samfund er arbejdet. Din og min 

ret og pligt til arbejde. Vi er vel det land i verden, hvor flest voksne individer er på arbejds-

markedet. Politisk set er der meget fokus på arbejde. Vi følger fx udviklingen i arbejdsløshe-

den nøje, og vi taler om integration af personer med anden etnisk baggrund som værende vel-

lykket, når der opnås tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennem opvækst, skolegang og uddan-

nelsessystem er planen for din fremtid – dvs. dit arbejdsliv - lagt. Arbejdet har således fået en 

langt større betydning end den enkeltes løn, overlevelse og samfundets produktivitet. 

 

Derfor tror vi også, at beslutningstagerne vil have ganske svært ved at nedlægge tilbud som 

dét, vi i vores opgave beskriver – uanset at det måtte være relativt dyrt i forhold til den opnå-

ede effekt. Vi tror ikke, at arbejdsmarkedstilknytning for personer med erhvervet hjerneskade 

er nødvendig af hensyn til samfundets produktion. Vi tror, at det er en generel antagelse, at 

alle bør yde – dvs. arbejde for at gøre sig fortjent til fællesskabets goder. Dette opleves ret-

færdigt. Vi tror, at personer med erhvervet hjerneskade i nogle tilfælde kunne være bedre tjent 

med et liv uden for arbejdsmarkedet. Men det diskuteres sjældent – og opfattes i så fald ofte 

kontroversielt - at lade mennesker med en potentiel resterhvervsevne leve af en fuld overfø-

relsesindkomst. For personer med erhvervet hjerneskade ved vi, at trætbarhed kan være et 

symptom. Det betyder for nogle, at tilknytning til arbejdsmarkedet sker på bekostning af et 

aktivt fritids- og familieliv. Den nytte, som personen med erhvervet hjerneskade vil kunne 

bidrage med i fritids- og familielivet, er måske større end den nytte tilknytning til arbejdsmar-

kedet på særlige vilkår kan give. 
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Bilag 1 
De otte hjerneskadecentre og deres tilbud om opfølgning efter endt intensivt rehabiliteringsforløb 
 

 Center for Hjerne-
skade, Kbh. 

Roskilde Hjerneska-
decenter 

Hjerneskadecentret 
Fyns Amt, Odense 

Afsnit N50 på 
Sønderborg 
Sygehus 
 

Vejlefjord 
Center for 
Udvikling og 
Genoptræning 

Hjerneskadecentret 
i Århus 
 

Hjerneskadecentret
Aalborg 

Sct. Hans 

Tilbud 4 mdr. intensivt 
forløb, 
8 mdr. opfølgning. 

Kursus består af et 
planlægningsforløb og 
et træningsforløb. 

Planlægningsforløbet 
varer 4 uger. 

Træningsforløbet 
tilrettelægges indivi-
duelt for hver enkelt 
kursist. 
 
Det samlede forløb 
kan vare fra 6 til 24 
måneder. 

4,5 mdr. intensivt 
forløb, 
6 mdr. opfølgning. 

4 mdr. 
intensivt forløb, 
1,5 års opfølg-
ning. 

3 måneders 
døgnophold. 

Intensivt forløb 
4,5 til 5,5 måneder,  
opfølgning 6-12 
måneder. 
 

4 mdr. intensivt 
forløb, 
opfølgning mini-
mum 6 mdr. 

Ca. 3,5 måne-
der,  
døgnophold. 

Fagpersonale  Ergoterapeut, Fysio-
terapeuter, Neuro-
psykologer, Talepæ-
dagog og Speciallæ-
rer 

Ergoterapeuter,  
Fysioterapeuter, 
Neuropsykologer, 
Socialrådgivere, Soci-
alpædagog,  
Talepædagog og Spe-
ciallærer-konsulenter: 
Klinisk psykolog samt 
Neurologisk og Psy-
kiatriskspeciallæge 

Ergoterapeuter, Fy-
sioterapeuter, Neu-
ropsykologer 
 
 
 
 
Konsulenter: 
Erhvervskonsulent, 
Neurolog, Psykiater 
og Socialrådgiver 

Ergoterapeuter, 
Fysioterapeuter, 
Neuropsykologer  

Ergoterapeut, 
Fysioterapeut 
Neuropsykolog, 
Socialrådgiver,  
Sygeplejerske, 
speciallærer i 
sprog og kom-
munikation, 
værksteds-
assistent samt 
lægekonsulent 

Fysioterapeut, 
Psykolog,  
Speciallærer Social-
formidler 

Fysioterapeut 
Speciallærere, Neuro-
psykologer, Socialråd-
giver 
Lægekonsulent 

Ergoterapeut, 
Fysioterapeut 
Neuropsykolog, 
Socialrådgiver 
Sygeplejersker, 
Plejere,  
Social- og 
sundheds-
assistenter, 
Psykiatere, 
Speciallærer i 
dansk 
 

Organisering 
/lovgrundlag 

Drives efter lov om 
aktiv beskæftigelses-
indsats 

Drives efter lov om 
aktiv beskæftigelses-
indsats 

Drives efter lov om 
aktiv beskæftigelses-
indsats 

Sygehusafsnit Selvejende – 
frit sygehusvalg 

Drives efter lov om 
aktiv beskæftigelses-
indsats 

Drives efter lov om 
kompenserende 
specialundervisning 
til voksne 

Sygehusafsnit 

Kapacitet 20 pladser halvårligt. 
Løbende optag året 
rundt. 

17,25 normerede 
fuldtidspladser 

12 pladser halvårligt 6 pladser halvår-
ligt 

Ikke oplyst Ikke oplyst 8 pladser halvårligt 9 pladser 

 



Bilag 2 
 
EuroQol-5 spørgsmålene 
 

1. Bevægelighed 
Jeg har ingen problemer med at gå omkring 
Jeg har nogle problemer med at gå omkring 
Jeg er bundet til sengen 
 
2. Personlig pleje 
Jeg har ingen problemer med min personlige pleje 
Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde med på 
Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på 
 
3. Sædvanlige aktiviteter 
Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter (fx arbejde, studie, husarbejde, fami-
lie - eller fritidsaktiviteter) 
Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter 
Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter 
 
4. Smerter/ubehag 
Jeg har ingen smerter eller ubehag 
Jeg har moderate smerter eller ubehag 
Jeg har ekstreme smerter eller ubehag 
 
5. Angst/depression 

      Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret 
      Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret  
      Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret 
 
 
 
(Profil delen af EuroQol spørgeskemaet) 
       

 
 
 

 


