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Forord 

Denne afhandling er udarbejdet i forbindelse med Master uddannelsen i rehabilitering, 

Syddansk Universitet.  

Afhandlingen er en omkostningseffekt-beskrivelse, og på effektsiden er der tale om et klinisk 

randomiseret forsøg (RCT), af rehabilitering til korsbåndsopererede patienter.  

 
Man kan læse denne afhandling på forskellige måder. Afhandling er opbygget således, at man 

kan læse kapitel 1, (introduktion og problemformulering) og kapitel 9 (konklusion) uafhængig 

af de øvrige kapitler, hvis man ikke er fagligt interesseret og kun ønsker konkret viden og 

resultater. For de fagligt interesserede anbefaler vi, at man læser hele afhandlingen, for at få 

en fyldestgivende indsigt i forsøgsdesignet og studies resultater.   

 
Denne master afhandling kan rekvireres fra Syddansk universitetsbibliotek, Odense, og fra 

Søren-Peder Aarvig på aarvig@mail.dk eller Birgitte Espensen på 

birgitte_espensen@hotmail.com. 

 
Lektor cand. oecon. Christian Kronborg, Syddansk universitet, takkes for god og konstruktiv 

vejledning gennem hele processen. 

 
Overlæge Svend Erik Christiansen og Fysioterapeut Karin Jensen, takkes for et godt 

samarbejde og faglig vejledning.  

 
Cand. scient. oecon. John Espensen, takkes for hjælp ved udarbejdelse af statistik og tabeller.    
 
Kollegaer og ansatte på Frederiksbjerg Fysioterapi takkes for hjælp og støtte i den praktiske 

del af udførelsen af  pilotprojektet. 

 

Tak til Danske Fysioterapeuters Forsknings Fond og Fagforum for Idrætsfysioterapis 

Forskningspulje for økonomisk støtte, som gjorde det muligt for os at gennemfører dette 

forskningsprojekt som afslutning på vores masteruddannelse i Rehabilitering. 

 
Desuden tak til medstuderende ved Masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet, 

Falck Rehab Varde, og vores familier, for uvurderlig hjælp og gode kommentar. 

  

Århus, Juli 2006 
Søren-Peder Aarvig og 

                                                                                                              Birgitte Cecilie Espensen
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DVD-støttet hjemmetræning versus holdtræning til korsbåndpatienter set 

ud fra et sundhedsøkonomisk- og effektmæssigt perspektiv. 

 
 

Resumé. 

Formål 

Studiets formål er at udvikle og afprøve DVDen som medie i forbindelse med rehabilitering 

af opererede korsbåndspatienter og studiet skal være med til at danne grundlag for 

beslutningstageres og lederes prioritering af, hvilken type træning, der skal tilbydes 

korsbåndspatienter de første tre måneder efter operationen. Dette skal ses ud fra to 

økonomiske perspektiver, det samfundsmæssige perspektiv og det sundhedssektorielle 

perspektiv og ud fra, hvad der er mest effektivt, idet kommunerne skal overtage 

genoptræningsforpligtelsen fra den 1. januar 2007.  

 

Studiets design 

Studiet er en klinisk randomiseret undersøgelse (RTC) og en omkostningseffektbeskrivelse.  

Data i RCT- studiet sammenlignes fra baseline (to uger efter operationen), med data fra første 

follow-up (13 uger efter operationen).  

Metoden i den økonomiske analyse er cost-effectiveness- og cost-utility analyse, set ud fra et 

samfundsmæssigt perspektiv, samt en kasseøkonomiske analyse ud fra et sundhedssektorielt 

perspektiv, hvor ressourceforbruget er indsamlet for fire rehabiliteringspraksiser.  

 

Materiale og metoder 

Undersøgelsen estimerer omkostningerne ud fra de faktiske forhold i et pilotprojekt iværksat 

som RCT mellem DVD-støttet hjemmetræning og fysioterapeut superviseret holdtræning. Der 

er lavet effektmål for KOOS og EQ-5D. Desuden er der lavet fysiske effektmål for 

ledbevægelighed, stabilitet og knæets funktionalitet. Sideløbende er der foretaget 

økonomiberegninger af de to forløb i pilotprojektet, hvor cost-utility ratioen er udtrykt i 

kroner pr. QALY, og en kasseøkonomiske analyse af fire praksisser af rehabilitering til 

korsbåndspatienter. 
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Resultater 

DVD-støttet hjemmetræning efter korsbåndsoperation giver mindst ligeså god effekt eller 

bedre effekt end fysioterapeut superviseret holdtræning. Forskellen i træningseffekten 

kommer til udtryk i form af EQ-5D og KOOS, hvor DVD-gruppen opnår en bedre effekt end 

FYS-gruppen. Effekten er ens for de to grupper, hvis resultaterne sammenlignes ud fra de 

fysiske måleparametre.  

Når vi ser på effekten sammenholdt med de økonomiske konsekvenser af 

rehabiliteringstilbuddet, kan vi konkludere ud fra cost-effectiveness og cost-utility analysen, 

at DVD-tilbuddet både er billigst og har den samme eller bedre effekt end fysio terapeut 

superviseret holdtræning. DVD-tilbuddet er dermed mest omkostningeeffektivt. Under visse 

forudsætninger er der tale om en besparelse pr. QALY. 

Den kasseøkonomiske analyse af de fire praksisser viser, at Privat Praksis kan være det 

billigste tilbud eller være meget konkurrencedygtig i forhold til DVD-tilbuddet og en praksis 

svarende til Århus Sygehus, afhængig af om man træner en eller to gange om ugen. 

 

Nøgleord. 

Korsbåndspatienter, Forreste korsbånd, Rehabilitering, DVD-træning, EQ-5D, KOOS, Cost-

effektiviness, Cost-utilty, QALY, Kasseøkonomisk analyse. 
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DVD-supported home training versus group training for cruciate ligament 

patients observed from a health economic and outcome measurement 

perspective. 

 

Abstract. 

Purpose 

The purpose for this study is to develop and test the DVD as a media in connection with the 

rehabilitation of patients, who have had an operation for reconstructing the cruciate ligament, 

and the study shall form the underlying basis for the decision-makers and the leaders in order 

of priority of what kind of rehabilitation there should be offered cruciate ligament patients the 

first three month after the operation. 

This is observed from two economic perspectives, the societal perspective and from health 

sector perspective, and it observed in the light of cost-effectiveness, given that the 

municipalities 1.st of January 2007 will take over the responsibility for the rehabilitation. 

 

Study design 

The study is a cost-effective description, and the outcomes are found in a randomised clinical 

trial (RCT).  

Baseline data (two weeks after surgery) in the RCT-study are compared with data from the 

first follow-up (13 weeks after surgery). 

The methods, which are used during the economic analysis, are the cost-effectiveness and the 

cost-utility analysis, seen from the societal perspective plus a cash-economic analysis using 

the perspective of the health sector (the county). Here the use of resources is collected from 

four different standard procedures in rehabilitation of cruciate ligament patients. 

 

Material and methods  

The costs estimates in the study are based on facts in a pilot-study implemented as a RCT 

between DVD-supported home training and physiotherapy supervised group training. 

Outcome measures are made for KOOS and EQ-5D. In addition physical outcome 

measurements are made for joint movement, stability and function of the knee. Alongside the 

RCT the economic calculations is conducted for the two procedures in the pilot study, where 

the cost-utility ratio is expressed in DK kroner pr. QALY, and a cash-economic analysis of 
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four standard rehabilitation procedures in rehabilitation of cruciate ligament patients is 

observed. 

 

Results 

DVD-supported home training after cruciate ligament surgery gives at least the same outcome 

or better outcome than physiotherapy supported group training. The difference in the outcome 

measures are expressed in the EQ-5D and in the KOOS, where the DVD-group obtains a 

better outcome than the Physio-group. In relation to the physical measurements the outcomes 

are the same for the two groups. 

When we se the outcomes compared against the economic consequences from the 

rehabilitation offer, we can conclude from the cost-effectiveness and the cost-utility analysis, 

that the DVD-offer both are cheaper and have the same and better outcome than 

physiotherapy supported group training. The DVD-rehabilitation offer therefore is the most 

cost-effective. Under certain circumstances there are even savings to be observed. 

The cash-economic analysis of the four standard procedures shows, that Private Practice can 

be the cheapest offer or at least be very competitive in relation to the DVD-rehabilitation offer 

or a procedure similar to the one at Århus Sygehus, dependent on attendance to training one 

or two times a week. 

 

Keywords  

Cruciate ligament patients, Cruciate ligament, Rehabilitation, DVD-training, EQ-5D, KOOS, 

Cost-effectiveness, QALY, Cash-economic analysis. 
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Kapitel 1. Introduktion 

1.1 Indledning. 

I de sidste 25 år er antallet af idrætsskader steget voldsomt. Det skyldes først og fremmest 

noget positivt, nemlig at der i dag er langt flere danskere, der er aktive. Undersøgelser viser, 

at godt halvdelen af den voksne befolkning i dag dyrker en eller anden form for motion. Det 

er næsten en fordobling siden 1975, hvor kun 29 % lejlighedsvis trak i sportstøjet (Nørup, 

2000). 

Men også måden, vi dyrker motion på, har forandret sig - ikke mindst inden for det seneste ti 

år. Tidens dyrkelse af det ekstreme og grænsesøgende slår også igennem inden for idrættens 

verden. Dette betyder også, at forekomsten af skader i forbindelse med sport er steget. En af 

de hyppigste skader, der opstår ved sport, er korsbåndskader. Det er overvejende aktive 

personer i alderen 15-25 år, der får denne skade. Mænd skades hyppigst under fodbold og 

kvinder hyppigst under håndbold fulgt af basketball, volleyball og skiløb. Kvinder har to til 

otte gange større risiko for korsbåndsskade end mænd. Dette skyldes muligvis ændrede 

hormonsvingninger og en øget tendens til hypermobilitet (Krogsgaard, 2002). Der er evidens 

for at man kan forebygge korsbåndskader igennem forebyggende træning, men for ofte bliver 

øvelserne mod skader udeladt af de normale træningsprogrammer, og skaderne opstår 

(Myklebust, 2003). Ud over de rent menneskelige konsekvenser og senfølgerne såsom 

slidgigt i knæet, er korsbåndskader også er et stort sundheds- og samfundsøkonomisk 

problem. 

Der bruges store økonomiske ressourcer i håndtering af korsbåndskader. En stor del af 

omkostningerne går til rehabilitering. Tilbuddet i Danmark om rehabilitering efter korsbånds- 

operation er dog meget forskellig, både hvis man kigger på landsplan, og hvis man ser på 

amts- og regionsplan. Det gælder både i antallet af behandlinger, formen for rehabilitering om 

det er individueltræning eller holdtræning samt hvilken instans der tilbyder rehabiliteringen.  

Ud fra litteraturen er det meget svær at finde konsensus for, hvilken form for rehabilitering 

der er den mest effektive og billigste. Det undrer os, at der ikke er udført studier, som dels har 

inddraget patienterne noget mere, og dels har gjort brug af den nye teknologi inden for IT-

verdenen, såsom DVD, CD-rom eller håndholdt computer, idet det er en naturlig del af de 

fleste unge menneskers hverdag. På Århus Sygehus har man i cirka fire år brugt CD-rom til 

information af patienterne om forløbet før operationen og frem til cirka to uger efter 

operationen (Hansen 2003). Det er herfra, at vi vil gå et skridt videre. Vi har produceret en 

DVD og CD-rom med øvelsesprogression til de første 14 uger efter operationen.  
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Igennem tiden er patienterne blevet meget mere kritiske. De vil have en ordentlig forklaring, 

og de vil have nogle øvelser med dokumenteret virkning. Og helst en hurtig virkning, for 

mange er utålmodige, fordi deres hverdag er blevet meget kompakt, både hjemme og på 

arbejdspladsen. Mange har ganske enkelt ikke tid til at være afhængig af behandlingstider.  

Til gengæld har patienterne en langt højere bevidsthed om, at man selv skal gøre en indsats og 

træne både styrke og koordination, hvis det skal nytte. For tyve år siden havde mange den 

holdning, at problemet var fysioterapeutens eller lægens - det var jo det, de fik deres penge 

for! I dag spørger langt flere: Hvad kan jeg selv gøre? - Der var også en anden holdning til 

kroppen. Den var tingsliggjort. ”Det her ben driller mig”, sagde folk typisk dengang, fordi de 

betragtede benet som et vedhæng til kroppen (Salomon, 2002). I dag opfatter de fleste 

mennesker sig selv som, de er deres krop og ikke, at de har en krop som en genstand. 

Denne afhandling er en sundhedsøkonomisk omkostningseffekt-beskrivelse, som henvender 

sig til det politiske styre, sundhedsfaglige ledere, og fysioterapeuter i praksis. Den har til 

hensigt at give et indblik i hvilken type træning, der skal tilbydes korsbåndspatienter, samt 

bekræfte/afkræfte om det økonomisk og effektmæssigt vil være hensigtsmæssigt at indføre en 

ny teknologi i forhold til rehabilitering af korsbåndspatienter samt til slut at diskutere 

konsekvenser omkring den nye kommunalreform, der træder i kraft 1. januar 2007. 

I det efterfølgende beskrives baggrunden for denne afhandling med emnerne, hvad er en 

korsbåndskade?, hvilke former for rehabilitering kender vi effekten på?, hvilke mekanismer 

sættes i spil, når mennesket skal gennemfører et rehabiliteringsprogram?, og hvad er de 

økonomiske konsekvenser af rehabilitering af korsbåndspatienter, hvis man indfører DVD 

støttet rehabilitering i stedet for traditionel fysioterapeutisk genoptræning?  

 

1.2 Problembaggrund. 

1.2.1 Hvad er en korsbåndsskade? 

Når vi taler om rehabilitering af korsbåndspatienter (patienter, der har fået et nyt korsbånd ved 

rekonstruktion), så er der i dag mange forskellige holdninger og praksisser til, hvordan dette 

skal foregå. Der er mange forskellige grunde hertil. Nogle bygger på forskellige traditioner 

indenfor den lægelige håndtering af operationen, og andre bygger på forskellige 

fysioterapeutiske traditioner. Begge forhold er desuden underlagt forskellige økonomiske 

prioriteringer, men ikke mindst har patientens forståelse og engagement stor betydning for det 

samlede resultat af operation og rehabilitering. 
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Årligt opstår i Danmark over 5000 ledbåndsskader i knæet, fortrinsvis hos unge og yngre 

mennesker. Nogle af disse skader er banale, andre er svært invaliderende, nogle kræver akut 

kirurgisk behandling, og nogle heler op af sig selv, men en stor del giver så mange gener at de 

kræver en fornyet operation (SAKS, 2006). 

Behandlingen af akutte ligamentskader har i de seneste årtier ændret sig i retning af 

bandagering og hurtig aktivering af de fleste skader, og akut operativbehandling af mere 

omfattende skader. Strategierne er ofte tilrettelagt efter lokale traditioner og muligheder, og 

der er betydelig variation i, hvorledes disse skader behandles. Indikationerne for 

rekonstruktion af kroniske skader varierer ligeledes betydeligt. Nogle steder planlægges 

rekonstruktionen i det øjeblik man diagnosticere korsbåndsskaden, andre steder kan 

rekonstruktion kun komme på tale, hvis der er betydelige instabilitetsgener på trods af et 

intensivt genoptræningsforløb (SAKS 2006). 

Nedenfor redegøres det kort for rekonstruktion af forreste korsbånd, som er den 

grundlæggende problematik i denne afhandling. Meget kort fortalt er det en kikkertoperation i 

knæleddet, hvor man erstatter det ødelagte korsbånd med et nyt. Det nye korsbånd er oftest 

lavet af senemateriale fra patientens egne muskler i låret omkring knæet. Dette indgreb 

foretages i dag på dagkirurgiske afdelinger, dvs. at patienten bliver udskrevet samme dag, 

som operationen foretages. Inden operationen udføres har patienten været til forundersøgelse 

og information om operationen og forløbet og den efterfølgende rehabilitering.  

Der er primært to forskellige sener man kan anvende til denne rekonstruktion. Den ene sene er 

den, der ligger ved den forreste lårmuskel og går ned over knæet. Den hedder Patellasenen. 

Den anden sene man kan anvende findes bag på låret og hedder Semitendinosussenen. Denne 

sene anvendes ofte i kombination med gracilissenen, der er en del af den indvendige 

lårmuskel. Denne kombination vil i resten af afhandlingen blive kaldt semitendinosussenen. 

Der er størst erfaring med anvendelsen af patellasenen, da denne har været afprøvet over en 

længere tidsperiode end rekonstruktion med semitendinosussenen. Rehabiliteringsforløbet er 

ens uanset om der vælges den en type sene eller den anden, man skal dog være opmærksom 

på ved rekonstruktion med patellasenen kan patienten have svært ved at ligge på knæ 

efterfølgende på grund af smerter. Ved rekonstruktion med semitendinosussenen kan 

patienterne have svært ved at strække og bøje knæet helt. Der er forskellige forhold, der afgør 

om man vælger at bruge den ene eller anden form for sene til at rekonstruere det forreste 

korsbånd. Disse forhold vil vi ikke komme ind på. I SAKS’ som er ”Dansk Selskab for 

Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi”, referenceprogram, har man lavet 

litteraturstudier, der viser, at der er en større hyppighed af senesvigt og sideløshed ved brug af 
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semitendinosussenen end ved patellasenen, men større risiko for forreste knæsmerter ved brug 

af patellasenen end ved semitendinosussenen. Patienternes subjektive evaluering KOOS 

(bilag 1) og IKCD (note 1) evaluering viser imidlertidig ingen forskel mellem valget af de to 

sener (SAKS 2006). Vores litteraturgennemgang fremviser kun et yderligere studie, der kan 

fremvise en forskel mellem brug af patellasenen eller semitendinosussenen (Tow, 2005). 

Tows studie viser endvidere, at der en mindre sygelighed ved brug af semitendinosussenen i 

forhold til patellasenen. Vi vurderer ud fra litteraturen, at rehabiliteringsresultaterne skulle 

bliver ens uanset om man anvender den ene type sene frem for den anden. Men det er ikke 

nok, at patienterne bliver opereret og får deres forreste korsbånd rekonstrueret. Der skal mere 

til. For at patienterne kan få deres tidligere funktionsniveau eller aktivitetsniveau tilbage, 

kræves det, at patienterne gennemgår et længere varende rehabiliteringsprogram. Længden af 

rehabiliteringsforløbet afhænger af hvilket funktionsniveau eller aktivitetsniveau patienterne 

gerne vil opnå, men det kan variere fra tre måneder til halvandet år. I det efterfølgende vil vi 

komme ind på, hvilke former for rehabiliteringsforløb vi kender effekten på.  

 

1.2.2 Hvilke former for rehabilitering kender vi effekten på? 

Tidligere har vi antydet, at der er stor forskel på, hvilken form for rehabilitering, denne type 

patienter får tilbudt efter operationen. Ud fra litteraturen er det endnu ikke klart, hvilken form 

for rehabilitering, der er den mest effektive i forhold til at opnå fuld muskelstyrke, 

bevægelighed, og stabilitet knæet. Litteraturen beskæftiger sig med hjemmetræning kontra 

fysioterapeut-superviseret træning, intensiv fysioterapi med mange behandlinger, kontra 

fysioterapi med få behandlinger, behandling i form af holdtræning og effekten af accelereret 

rehabiliteringsforløb frem for ikke accelereret rehabiliteringsforløb (SAKS 2006). 

I Danmark findes der intet nationalt referenceprogram for rehabilitering af 

korsbåndsopererede patienter, hvilket er en af grundene til, at tilbudene for rehabilitering er 

meget forskellige, når man ser det på landsplan.     

I litteraturen findes der forskellige holdninger til, hvad der er bedst, hjemmebaseret træning 

eller fysioterapeut superviseret træning eller en kombination af disse. Der er forskellige 

aspekter, der er vægtet, men overordnet er konklusionen på studierne, at hjemmetræning er 

ligeså godt som fysioterapeut-superviseret træning de tre første måneder efter en ikke akut 

korsbåndsrekonstruktion. (SAKS 2006, Beard 2001, Fisher 1998, Schenck 1997). Et nyere 

studie mener endda, at hjemmetræning med få fysioterapikontakter er bedre end fysioterapi 

superviseret genoptræning (Grant 2005), hvilket også bekræftes i et Cochrane review (Tress 

2006). 
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Denne konklusion følges op af spørgsmålet, om hvorvidt der skal gives mange 

fysioterapikonsultationer frem for få fysioterapikonsultationer, og der konkluderes ligeledes 

her, at der ikke er nogen forskel i effekten af rehabilitering (SAKS 2006, De Carlo 1997, 

Feller 2004, Fischer 1998). Derimod viser et tysk studie, at ved meget intensiv 

behandling/træning opnås der også en betydelig bedre effekt i form af øget proprioception 

(note 2), øget stabilitet og tidligere tilbagevenden til arbejde. Dette tilbud skal dog kun gives 

til udvalgte patienter. Men det viser dog, at der kan være en stor besparelse ved differentiering 

af tilbudene (Frosch 2001). 

I Danmark anvendes holdtræning ofte til patienter, der har fået foretaget en 

korsbåndsoperation. De fysioterapeutiske gevinster ved holdtræning er blandt andet, at 

gruppeterapi kan integrere psykologiske og sociale aspekter mellem mennesker, der vil 

fremme de involveredes velbefindende. Gruppeterapi stimulere fremgang i fysisk funktion og 

formåen, og når man ser generelt på patienter i gruppeterapi, opnår de i gennemsnit deres mål 

otte dage tidligere end patienter i individuel terapi (Gelsomina 2000). De dynamiske 

gruppesituationer tillader for patienterne at dele og løse problemer, som er opstået i forhold til 

deres tilstand. Gruppestørrelse er bedst når der er mellem 6-10 i gruppen (Gelsomina 2000). 

Hvis man ser på de økonomiske forhold omkring gruppeterapi, er der også her nogle fordele. 

Den enkelte fysioterapeut kan ”behandle” flere patienter ad gangen hvilket gør det billigere i 

forhold til lønomkostninger. Desuden kan det give en mere effektiv udnyttelse af personalet 

og hvis der er pres på patientbehandlingen kan man ved holdtræning få flere igennem 

systemet på kortere tid (Gelsomina 2000). Dette leder os videre til, hvorvidt det anbefales at 

gennemføre rehabiliteringsforløbet som et accelereret rehabiliteringsprogram frem for et mere 

konservativt rehabiliteringsprogram. Her er litteraturen meget enig, idet den viser, at et 

accelereret rehabiliteringsprogram er at fortrække frem for et mere konservativt, idet man 

hurtigere opnår at patienterne bliver raske og klar til at genoptage arbejde (SAKS 2006, 

Beynnon 2005, Feller 2004, Gobbi 2006, Majima 2002, Schenck 1997).  

I de fleste af de studier, der er udført omkring rehabiliteringseffekten af korsbåndspatienter, 

har outcome være defineret ud fra emnespecifikke spørgeskema, og fysiske objektive mål, 

såsom muskelstyrke, ledbevægelighed i knæet og stabilitet i knæet. Det er de færreste 

undersøgelser, der inddrager patienternes oplevelse og motivation for at opnå den bedste 

effekt af rehabiliteringsprogrammet. Dette fører os videre til at belyse nogle af de 

mekanismer, der spiller ind, når man skal udarbejde et rehabiliteringsprogram for 

korspatienter eller generelt for behandlingstrængende patienter.    
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1.2.3.  Hvilke mekanismer sættes i spil, når mennesket skal gennemfører et 

rehabiliteringsprogram? 

Men inden vi kommer så langt, hvad er det så, der er sket med den enkelte patient? Patienten 

er kommet ud for en hændelse, der har medført, at vedkommende har ødelagt sit korsbånd i en 

grad, der efter lægeligt skøn kræver en operation for at patienten kan fungere bedst muligt 

igen. Er patienten syg eller hvordan skal man vurdere patientens situation? Og hvordan 

vurderer patienten selv situationen? Hvor alvorligt er denne tilstand og hvilke konsekvenser 

har den for patienten, og hvis ansvar er det, at patienten ”kommer over” det? Er patienten syg 

eller har patienten bare en funktionsfejl (funktionsnedsættelse), der skal repareres, så han kan 

komme videre. Piet Heins velkendte gruk ”Sygdom er hvordan man har det, sundhed er 

hvordan man tager det” er et godt eksempel på skelnen imellem sygdom og sundhed. 

Hvordan takler patienten den situation, han er kommet i? (Thybo, 2004).  

Aaron Antonovsky taler om Oplevelse Af Sammenhænge. Det er et begreb, der er centralt i 

hans diskussion af sygdom og sundhed. Det er også her, at korsbåndspatienterne kommer ind i 

billedet igen. I hvilken sammenhæng er det, at patienten befinder sig i forhold til det mistede 

korsbånd? Er det et problem i forhold til at komme på skiferie næste år, eller er det et problem 

i forhold til lidt mere diffuse problemstillinger, som kan være, en gang imellem lidt 

usikkerhed når han går ned af trapper, lidt ondt i knæet når han ligger på knæ, men ikke altid. 

”Konkret, når det er der, men det er ikke let at sige, hvornår det er der”. Patienten, som ønsker 

at komme på skiferie, vil have et forskelligt mål i forhold til patienten med mere diffuse 

problemer. Deres mål vil være forskellig både i forhold til det at blive opereret og rehabiliteret 

efter korsbåndsoperationen. Den ene vil have som mål: Jeg skal på skiferie næste år, i hvert 

fald året efter, hvorimod den anden nok vil have et konkret mål: Jeg skal være smertefri og 

have et sikkert ben, men hvornår er det mål nået, når han jo inden operationen i perioder har 

det, ligesom hans målsætning beskriver, og hvilken grad af motivation kan han fremkomme 

med?  

Antonovsky beskæftiger sig også med dikotomierne sund/usund og rask/syg. Om man er syg 

eller rask er knyttet til krop og helbred og drejer sig om, hvordan man har det. Sundhed er 

knyttet til livet og drejer sig om, hvordan man tager det  

 

 



_______________________________________________________________________________________ 
Masterafhandling i rehabilitering                     Side                      Udarbejdet af:  Søren-Peder Aarvig 
                                                                                                                            -  Birgitte Cecilie Espensen 

16 

 
En stærk følelse af sammenhæng i livet giver en psykisk robusthed, der gør, at man bedre kan 

klare de svære situationer og kriser, livet kan byde på. Derfor kan man godt være syg og sund 

på en gang, for eksempel være forkølet eller mangle sit forreste korsbånd samtidig med at 

opleve en stærk følelse af sammenhæng og dybest set være tilfreds med tilværelsen. Omvendt 

kan man også være rask og usund på samme tid, dvs. det fysiske helbred er fint, men man er 

ikke tilfreds med sit liv, savner måske mål og mening og har generelt svært ved at håndtere 

sin livssituation (Thybo, 2004).  

Hildegard von Bingen (1098-1179) skrev for små tusind år siden: ”at sundhed ikke er en fast 

definerbar norm eller et legemligt og sjæleligt eller socialt velbefindende, men en aktiv 

realisering af den livsmulighed, der findes i alt liv” (Thybo, 2004). 

Ved at holde ovenstående for øje når man skal vurdere effekten af forskellige tiltag omkring 

rehabilitering af korsbåndspatienter, kommer der pludselig flere og andre aspekter i spil, som 

man indtil for nylig ikke har lagt vægt på. Det vil måske også få betydning for patienternes 

oplevelse af livskvalitet, både i relation til deres korsbåndsskade, men også til livet i 

almindelighed og dermed få indflydelse på deres besvarelser i forhold til en 

spørgeskemaundersøgelse. 

En anden mekanisme man skal have med i tankerne, når man iværksætter et 

rehabiliteringsprogram til korsbåndspatienter er, hvordan lærer patienterne bedst nye 

bevægelser?  Der er flere forskere, der i blandt Kjeld Fredens og Peter Thybo, der har været 

inde om dette aspekt, især i forbindelse med rehabilitering af hjerneskadede, men denne viden 

kan også bruges til andre patientgrupper (Thybo, 2005). Vi vil dog ikke gå i dybden med dette 

Helbred og sundhed tilhører til forskellige 
dimensioner 

USUND 
Svag følelse af sammenhæng 

(Svag følelse af 
begribelighed , håndterbarhed 

og meningsfuldhed) 

SUND 
Stærk følelse af sammenhæng 
(stærk følelse af begribelighed, 

håndterbarhed og 
meningsfuldhed) 

SYG 
Dårlig helbred 

RASK 
Godt helbred 

Figur 1.1Spændning felter mellem helbred og sundhed, Thybo 2000 



_______________________________________________________________________________________ 
Masterafhandling i rehabilitering                     Side                      Udarbejdet af:  Søren-Peder Aarvig 
                                                                                                                            -  Birgitte Cecilie Espensen 

17 

spørgsmål, da det alene vil kunne fylde en hel afhandling, men vil dog nævne, at den seneste 

hjerneforskning har givet svaret på, hvorfor mennesker lærer bevægelse nemmere ved at se 

dem end ved at læse en instruktion i en øvelsespjece. En italiensk hjerneforsker Gicomo 

Rizzolatis har lavet en ny opdagelse med store perspektiver, idet han har fundet et lille 

neuronområde i bunden af det præmotoriske cotex, nærmere bestemt Brodmanns 44 areal. 

Neuronerne er døbt ”mirror-neurons”, spejl-neuroner, cellerne aktiveres, når man ser andre 

udføre en handling, men er også er aktive, når vi selv udføre den samme handling. Imitation 

er således et nøgleord for spejlneuronerne. Et eksempel: Man ser en fysioterapeut lave en 

øvelse og laver derefter selv øvelsen. Eller man ser en øvelse blive lavet i en DVD-afspilning 

og man derefter prøver at gentage øvelsen.  

Man mener også, at spejlneuronerne har stor betydning for udvikling af talesproget (hvilket jo 

også begynder med en imitation) samt andre motoriske færdigheder (Thybo, 2005). Derfor er 

det ofte godt at kombinere læring af nye bevæger med tale, da man både aktiver den visuelle 

sans og den auditive sans.  

 

1.2.4 Hvad er de økonomiske konsekvenser af rehabilitering af korsbåndspatienter?  

Det har i vores litteratursøgning været svært at finde studier, hvor der konkret er blevet lavet 

sundhedsøkonomiske beregninger på rehabilitering af korsbåndsopererede patienter. Der er 

fundet en artikel, hvor der er lavet en cost-utility analyse, der begrunder udbyttet i øgede 

kvalitetsjusterede leve år (QALY) (note 3), med en cost-utility ratio på $ 5857 pr. QALY 

(Gottlob 1999). Dette studie er udført på unge idrætsudøvere, og disse data foreslår, at 

forreste korsbåndsrekonstruktion baseret på funktionelt outcome er en omkostningseffektiv 

behandling i forhold til ikke at operere. Det er det, der er grundlaget for dette studie. 

Et andet af de studier, der har inddraget det økonomiske aspekt, er et studie, hvor man 

sammenligner to rehabiliteringsforløb, et mere konservativt forløb med et accelereret forløb, 

hvor patienten bruger en speciel bandage (Timm 1997). Dette studie er dog efterfølgende 

blevet stærkt kritiseret af andre specialister på området (Irrgang 1997, Schnyder-Mackler 

1997). Vi vælger så at se bort fra dette studie, da man ikke længere anbefaler at bandagere 

korsbåndspatienter, og det derfor ikke lever op til den gældende praksis. Et tredje studie, som 

også inddrager den økonomiske vinkel er af Frosch et all (2001). Her konkluderes det, at den 

øgede pris for udvidet fysioterapi/træning er omkostningsberettiget, idet at patienterne har en 

35 % kortere sygeperiode end ved traditionel fysioterapeutisk genoptræning, men at 

patienterne til dette rehabiliteringsforløb skal være specielt udvalgte. Dette er ikke præciseret 

i artiklen.  
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Ud fra den litteratur vi har fundet i litteratursøgningen, er den litteratur som inddrager det 

økonomiske aspekt meget sparsom, og det har ikke været muligt for os at finde litteratur, som 

belyser cost-effektiviness eller cost-utily ved forskellige former for rehabilitering af 

korsbåndspatienter. 

Ud fra de fire overstående emner i problembaggrunden leder det os frem til følgende 

problemformulering. 

  

1.3 Problemformulering. 

Hvorledes kommer forskellen i træningseffekten til udtryk mellem DVD-støttet 

hjemmetræning og fysioterapeut superviseret holdtræning hos korsbåndsopererede patienter? 

og hvad viser den sideløbende cost-effectiveness og cost-utility analyse af de to forløb samt 

den kasseøkonomisk analyse af fire forskellige rehabiliteringspraksisser. 

 

1.4 Formålet med studiet. 

Studiets formål er dels at udvikle og afprøve DVDen som medie i forbindelse med 

rehabilitering af opererede korsbåndspatienter, og dels skal studiet være med til at danne 

grundlag for beslutningstageres og lederes prioritering af, hvilken type træning, der skal 

tilbydes korsbåndspatienter de første tre måneder efter operationen. Desuden skal studiet 

medvirke til at skabe fokus på, hvor mange ressourcer, der bliver brugt i fire udvalgte 

praksisser på nuværende tidspunkt år 2006. Endvidere er hensigten også, at studiet skal 

bekræfte eller afkræfte om det økonomisk og effektmæssigt vil være hensigtsmæssigt at 

indføre en ny teknologi i forhold til genoptræning af korsbåndspatienter samt diskutere nogle 

af de forhold der har indflydelse på effekten. 

 

1.5 Hypotese. 

• DVD-støttet hjemmetræning efter korsbåndsoperation giver mindst ligeså god effekt 

eller bedre effekt end fysioterapeut superviseret holdtræning. 

• DVD-støttet hjemmetræning efter korsbåndsoperation giver mindst ligeså god effekt 

som fysioterapeut superviseret holdtræning og er desuden billigere i drift.  

• DVD-støttet hjemmetræning er forbundet med færre omkostninger end fysioterapeut-

superviseret holdtræning. 
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1.6 Afgrænsning. 

Studiets teoretiske afgrænsning beskæftiger sig udelukkende med korsbåndspatienter, som har 

fået foretaget operation ved hjælp af semitendinosussenen (se definition afsnit 1.2.1). Alle 

patienter er blevet opereret på Odder Sygehus og Århus Sygehus (note 4) i perioden fra den 

1.1.2006 til 1.5.2006. 

Studiets praktiske afgrænsning er, at patienter, der har fået fortaget korsbåndsoperation ved 

hjælp af patellasenen er fravalgt, da der på nuværende tidspunkt kører et medicinsk projekt på 

Odder sygehus, hvor disse patienter indgår, og dette ville kunne forvride resultaterne af 

studiets outcome. 

Det kunne dog have været interessant at have udført undersøgelsen på regionsplan, men på 

grund af tid og opgavens omfang er det ej muligt. Studiet er afgrænset til at være et 

pilotstudie.  

 

1.7 Studiets design. 

Der er tale om en omkostningseffekt-beskrivelse, og på effektsiden er der tale om et klinisk 

randomiseret forsøg (RCT). Data sammenlignes fra baseline (to uger efter operationen), med 

data fra første follow-up (13 uger efter operationen) og to variabler sammenligner 

baselinieresultaterne med andet follow-up (17 uger efter operationen). Data fra anden follow-

up er ikke analyseret i denne afhandling. Dette pilotstudie indeholder ingen intervention 

mellem første og andet follow-up. Ved første follow-up indsamles der desuden objektive data 

vedrørende ledbevægelighed i knæet, stabilitet og funktion i knæet.   

Metoden, der benyttes i forbindelse med den økonomiske analyse, cost-effectiveness- og cost-

utility analysen, er bygget op således, at ressourceforbruget er målt som personspecifikke 

data dvs. ressourceforbruget henført til den enkelte patient (Skjoldborg, 2003). Endvidere er 

dataene indsamlet prospektivt, hvor data indsamles fortløbende efterhånden, som 

ressourceforbruget finder sted. I dette pilotstudie er der blandt andet brugt patientdagbøger og 

spørgeskemaer (Skjoldborg 2003). Fordelen ved at benytte sig af prospektive 

personspecifikke data er, at dataene bliver mere præcise end ved retrospektiv dataindsamling. 

Hensigten er også at minimere risikoen for usande eller falske oplysninger. Endvidere finder 

vi også, at denne metode er den meste relevante, idet perspektivet i cost-effectiveness og cost-

utility analysen er samfundsmæssigt. Patienternes forbrug af ressourcer i forbindelse med 

DVD-støttet hjemmetræning og fysioterapeutsuperviseret holdtræning blev identificeret via 

studieoptegnelser. 
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I den kasseøkonomiske analyse er ressourceforbruget målt som ikke ikke–personspecifikke 

data, hvor det er ikke muligt at henføre ressourceforbruget til enkeltpatienter og data er 

indsamlet retrospektiv ud fra journal og registreringer en tid efter, de er blevet behandlet 

(Skjoldborg, 2003). Dette er valgt, da vi i den kasseøkonomiske analyse benytter det 

sundhedssektorielle perspektiv, hvor ressourceforbruget er indsamlet for fire 

rehabiliteringspraksiser.  

 

1.8 Indsamling af litteratur og empiri. 

Som baggrundsviden er der indsamlet litteratur med alsidige indfaldsvinkler til den kliniske 

undersøgelse og de økonomiske analyser. Denne litteratur er indsamlet på internettet i 

søgebaser: Medline (Pub Med), DPBasen og artikelbasen, Google, Google Scholar, Cochrane, 

Pedro, hvor følgende søgeord er brugt: ACL-reconstruction, Knee injuries, ACL, Cost-

effectiveness in rehabilitation, Functional tests. 

Derudover har vi søgt materiale fra referencelisten vedrørende Homebased training versus 

physicaltherapy supervised training (Grant 2005) samt referencelister, der er kommet frem 

via vores litteratursøgning. Vi har desuden modtaget litteratur fra vores vejledere.  

Artiklerne er valgt ud fra inklusionskriterierne: Artikler fra 1997 til 2006, ACL-

intakte/deficitte undersøgelser, effekt af profylaktisk træning, operationsmetoder, 

rehabiliteringsundersøgelser, faktorer for højt output/outcome samt sundhedsøkonomiske 

vurderinger. Eksklusionskriterier: korsbåndsskade med sekundær menisk eller collateral 

ligament skade. 

Endvidere har vi søgt empiri i fire rehabiliteringspraksisser, som beskrives nedenfor, disse 

inddrages i den kasseøkonomiske analyse. Inden vi valgte de fire nedenstående praksisser, har 

vi set på forskellige praksisser i Århus Amt (bilag 2). Falck Rehab Varde er valgt fordi 

praksis her er sammenligneligt med praksis på Silkeborg Sygehus og fordi rehabiliteringen 

her er udliciteret fra Ribe Amt til Falck, som er en privat organisation.   

 

1. Beskrivelse af praksis på Falck Rehab Varde.  

Efter to ugers kontrollen postoperativt på henholdsvis Sydvestjysk Sygehus Esbjerg eller 

Sydvestjysk Sygehus Grindsted eller privat klinik, sendes der en henvisning til et af 

genoptræningsstederne i Ribe Amt, herunder Falck Rehab Varde. Patienterne indkaldes til en 

fysioterapeutisk undersøgelse og instruktion i øvelser. Har patienten ingen specielle 

problemer, starter patienten direkte på knæholdstræning, ellers starter patienten med 
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individuelle behandlinger og indsluses derefter på knæholdet. Knæholdstræning foregår 2 

gange om ugen og varer 1 time og 30 minutter. Patienterne træner gennemsnitlig i 3 måneder, 

og der er imellem 5-8 deltagere på holdet. 

Opstår der problemer undervejs med blandt andet at kunne strække knæet eller knæet 

begynder at hæve igen, tilbydes patienterne individuelle behandlinger i forlængelse af 

holdtræningsseancen. Patienten har også mulighed for at komme til kontrol ved det 

henvisende ambulatorium. Til knæholdstræningen er der tilknyttet en fysioterapeut, og 

træningen tager udgangspunkt i stabilitet, styrke og udholdenhed af knæleddets muskler. 

Genoptræningsfoløbet afsluttes med en fysioterapeutisk undersøgelse, som videresendes til 

det henvisende ambulatorium.         

 

2. Beskrivelse af praksis på Århus Sygehus. 

Efter to ugers kontrollen postoperativt på Odder Sygehus, hvor patienten udskrives med en 

genoptræningsplan til fem gange fysioterapi med fuld betaling af Amtet, kommer patienten til 

kontrol i Idrætsambulatoriet efter henholdsvis fire uger, seks uger, otte uger og tolv uger 

postoperativt. Hver kontrol varer cirka 45 minutter. Ved disse kontroller instrueres patienterne 

i nye øvelser i progressionen i forhold til den foregående periode. Efter tolv uger afsluttes 

rehabiliteringsforløbet i sygehusregi, og patienten skal herefter fortsætte på egen hånd. Har 

patienten problemer i forhold til at kunne strække knæet eller andre komplikationer, tilbydes 

der individuelle behandlinger udover de fire kontroller. Der er 30 % af alle korsbåndes 

patienter, der benytter sig af dette tilbud (bilag 3).  

 

3. Beskrivelse af rehabilitering i Privat Praksis i Århus = Studiets FYS-gruppe. 

Efter to ugers kontrollen postoperativt på Odder Sygehus, hvor patienten udskrives med en 

genoptræningsplan til fem gange fysioterapi med fuld betaling af Amtet, henvender patienten 

sig til en privatpraktiserende fysioterapeut og påbegynder sin genoptræning. Det er lidt 

forskelligt, hvorledes forløbene er struktureret på de forskellig privatpraktiserede fysioterapi 

klinikker. 

På Frederiksbjerg Fysioterapi tilbydes der holdtræning en gang om ugen i 1½ time. I forløbet 

holdes der specielt øje med at strækkefunktionen og dette testes i den fjerde uge efter 

operationen. Hvis patienten ikke passivt kan strække knæet fuldt ud ved testen, tilbydes der 

individuel behandling. Dette følges op med yderligere fokus på øvelser til styrkelse af 

strækkeevnen. Almindeligvis fortsættes rehabiliteringen udover de 13 uger efter operationen 

frem til, at patienten genoptager sine idrætsaktiviteter og andre fysiske aktiviteter. Enkelte 
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patienter træner i op til 12- 14 måneder og der møder gennemsnitlig fem patienter på hvert 

hold. 

 

4. Beskrivelse af rehabilitering ved hjælp af DVD instruktion = Studiets DVD-gruppe. 

Ved to ugers kontrollen postoperativt på Odder Sygehus, hvor patienten udskrives med en 

genoptræningsplan til fem gange fysioterapi med fuld betaling af Amtet. I projektet må 

patienterne ikke benytte genoptræningsplanen før efter at projektet er slut. Patienterne får en 

DVD og en CD-rom med progredierende øvelsesprogrammer til de næste tolv uger. Patienten 

indkaldes til test af strækkeevnen fire uger postoperativt og en afsluttende test og samtale tolv 

uger efter operstionen. Ellers træner patienten alene derhjemme, dog med mulighed for at 

kontakte fysioterapeuten ved opståen af problemer med knæet eller usikkerhed omkring 

træningen eller med DVDen. 

 

Kapitel 2. Teoretisk rum.  

2.1 Emnets relevans i forhold til rehabilitering.  

Der findes flere definitioner af rehabilitering og oftest sidestilles rehabilitering med fysisk 

genoptræning, men rehabilitering dækker over mange forskellige tilbud, hvor fysisk 

genoptræning kan være et af elementerne. I Danmark defineres rehabilitering i dag således:  

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,   

pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få 

betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, 

opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele 

livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og 

vidensbaseret indsats (Rehabilitetsforum Danmark 2004). 

Denne definition er dog ikke blevet integreret i den nye Sundhedslov, der er godkendt den 

24.6.2005, hvor man udelukkende bruger begrebet genoptræning (www.im.dk ). Se afsnit 2.2. 

I denne afhandling er det rehabilitering af korsbåndopereret patienter, der er i fokus, og vi vil 

specielt beskæftige os med delelementet, fysisk rehabilitering i forhold til fysioterapi.  

I almindelighed kræver rehabiliteringen af knæpatienter ikke så mange aktører, ofte er det 

tilstrækkeligt, hvis patienten får en fysioterapeut og en læge tilknyttet. Det er disse to 

fagpersoner, der er de direkte aktører i forhold til patientens rehabiliteringsforløb. Men 

derudover er der også sygeplejersken og sekretæren, der har en central rolle i det forløbet. 

Det, der er vigtigst i forbindelse med rehabilitering af knæpatienter er, at forløbet er 
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koordineret, at der er sammenhæng i forløbet, og at patienterne selv i høj grad deltager aktivt i 

rehabiliteringen, ikke kun når patienten er i kontakt med fysioterapeuten, men i hele forløbet.  

Dette leder hen til begrebet empowerment, som er et af de centrale begreber indenfor 

rehabiliteringen. I bogen ”Empowerment på dansk” defineres empowerment blandt andet 

som:  

” …at opnå kontrol over eget liv. Det vil sige at opnå kontrol over de kritiske og 

afgørende faktorer, der holder mennesker fast i undertrykkelse eller afmagt, hvis de 

ikke har kontrollen. Empowerment sigter mod en tilstand hvor mennesker opnår en 

fornemmelse af kontrol og meningsfuldhed. Empowerment er både følelse og 

handling, og derfor er det afgørende, at menneskene bruger fornemmelsen til at 

handle for at opnå sociale eller sundhedsmæssige forandringer” (Andersen, 2000).  

De væsentlige elementer i empowermentbegrebet er: Individ orienteret behandling, 

målsætning og bevidsthed om patientens autonomi, som fremhæver intentionelle aspekter. 

Forhandling og interaktion mellem patient og fysioterapeut, som fremhæver relationelle 

aspekter, og fysiske, psykiske og sociale omgivelses faktorer som medstrukturerende, og 

patientens kapacitet til at forandre sig og som fremhæver relationelle og intentionelle 

perspektiver (Schriver 2003). 

Empowerment er en af de strategier, der kan anvendes, for at kombinere læring og ydelse af 

hjælp. At arbejde empowermentorienteret er ligeledes en måde i handling at sætte refleksion 

og læring i gang på (Andersen 2000). 

I fysioterapien inddrages empowermentbegrebet, idet fysioterapi beskæftiger sig med at 

identificere og maksimere bevægelsespotentialer. Dette foregår i en proces imellem 

fysioterapeut, patient og familier for at blive enige om patientens mål for 

rehabiliteringsforløbet. Fysioterapi bygger på en tro på, at det enkelte individ har kapacitet til 

at forandre sig, som et resultat af påvirkning fra fysisk, psykiske og sociale 

omgivelsesfaktorer, og etiske aspekter gør, at fysioterapeuten må være bevidst om den enkelte 

patients autonomi (Schriver 2003). At gå til fysioterapi eller gå i fysioterapi betragtes 

traditionelt som at gå til behandling. Tager man de nyere teorier om bevægelseslæring 

alvorligt, bliver fysioterapeuten udfordret på en række begrebsmæssige områder både 

teoretisk og empirisk. Det nye begrebsvokabular fra blandt andet WCPT (note 5) og 

begreberne i movement science og i ICF (note 6) lægger op til at betragte det at gå til 

fysioterapi ikke blot som behandling, men også som en læreproces. Der er i forhold til 

genoptræning og bevægelseslæring ikke længere alene fokus på aktiviteterne i sig selv eller 

på centralnervesystemets evne til at huske motoriske programmer. Perspektiver som 
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omgivelsernes betydning for læring, personlige perspektiver, deltagernes indflydelse på 

målsætning og deltagerinvolvering og inddragelse, de personlige perspektiver, som 

indflydelse, oplevelse af meningsfulde handlinger og på den enkeltes rolle i relation til egen 

sundhed og rehabilitering.  

Den bevægelseslæring, der i dag er fremtrædende inden for fysioterapien i Danmark, er 

omfattet af begrebet Movement Science. Movement Science er primært introduceret som en 

systemteoretisk forståelse af bevægelse og læring. I denne forståelse, er det ligeledes begreber 

som patientansvar, målrettet og meningsfuld funktionelle færdigheder, der er centrale. 

Patientens egen indsigt og forståelse betragtes som vigtige forudsætninger for læring, og 

patienten skal blive bedre til at definere sine behov og ønsker og være problemløser. 

Movement Science er ikke en teori, men repræsenterer derimod betegnelsen af mange 

forskellige teorier om bevægelsesudvikling og læring, der kommer fra mange forskellige 

videnskaber, blandt andet biologien (anatomi/fysiologi), psykologien, sociologien, fysikken. 

Det er en sammensmeltning af disse videnskaber, der ligger til grund for teorierne om 

motorisk læring og Movement Science.  

Med en beskrivelse af empowerment, fysioterapi og med movement science ses forløbere for 

en praksis, hvor omgivelser såvel psykiske som fysiske, relationer mellem patienter og 

fysioterapeut, og meningsfulde handlinger for patienter, som et intentionelt perspektiv, 

trækkes frem i lyset af rehabiliteringsperspektivet. 

Vi har i vores projekt opstillet to forskellige forløb, der dog på grund af designet ikke lever 

100 % op til begreberne indenfor movement science. Men de øvrige forhold, der er beskrevet 

omkring patientdeltagelse i beskrivelserne af fysioterapi, movement science, empowerment 

og rehabilitering, er fuldt gældende. Ligeledes det, at fysioterapeuten er til rådighed som 

problemløser sammen med patienten i en form for partnerskab omkring rehabiliteringen 

igennem dialog face to face eller pr. mail/telefon og ikke kun som eksperten, der styrer 

træningen ud fra et overordnet perspektiv (Andersen 2000). 

Gruppen, der selvtræner bliver i langt højere grad empowered, idet patienterne her selv skal 

styre træningen, træningsmængden og selv har ansvar for at rette henvendelse, hvis der er 

problemer. Empowerment ideologien er ved at slå igennem i den danske kultur. 

 

2.2 Det danske sundhedsvæsen. 

Det danske sundhedssystem har gennemgået adskillige reformer gennem historien. Indtil 

1970 havde sygehusene været ejet af de daværende amter, købstadskommunerne og 



_______________________________________________________________________________________ 
Masterafhandling i rehabilitering                     Side                      Udarbejdet af:  Søren-Peder Aarvig 
                                                                                                                            -  Birgitte Cecilie Espensen 

25 

købstadskommunerne og amterne i fællesskab, katolske nonneordener eller 

sygdomsforeninger. Hvert sygehus havde desuden sin egen politikerbestyrelse.  

Reformen i 1970 betød, at antallet af amter blev reduceret fra 22 til 14, som blandt andet fik 

ansvaret for sygehusdriften. Man begyndte i de enkelte amter at opbygge amtslige 

sygehusvæsener dvs. såvel driftsmæssigt, planlægningsmæssigt som økonomisk. 

Sygehusbestyrelsen blev afskaffet, og der blev i stedet nedsat et sygehusudvalg og en 

sygehusforvaltning (Pedersen, 2000). 

Sundhedsvæsenet er decentralt, dvs. der er tale om 14 amtslige plus H:S instanser 

(Hovedstadens Sygehusvæsen), som i betydelig grad kan indrette sundhedsvæsenet efter 

lokale forhold og afprøve forskellige løsninger. Derfor er de amtslige sundhedsvæsener i 

realiteten ret forskellige. Drifts- og planlægningsansvaret er decentraliseret, og det samme er 

økonomien, hvis der bortses fra de årlige økonomiforhandlinger med staten. Det giver 

fleksibilitet og mulighed for at lade sundhedsvæsenet være tilpasset de lokale forhold 

(Pedersen, 2000). De 275 kommuner skal finansiere, styre og administrere plejehjem, 

hjemmepleje, sundhedspleje, skoletandpleje og skolesundhedspleje (Alban, 2004). Det danske 

sundhedsvæsen finansieres af kommunernes og amtskommunernes skatteindtægter ved 

generelle bloktilskud og refusioner fra staten. Statens andel er med årene blevet mindre, og en 

større andel af finansiering kommer fra indkomstskatten fra borgerne i amtet.   

Det danske sundhedsvæsen er organiseret således, at der er tre komponenter eller tre partner: 

Patienterne, Sundhedsvæsnet og Tredje-parten 

samt tre økonomiske mekaniser: Egenbetaling, 

Afregningsform og Finansieringsform. Dette 

vises i figur 2.1.  

Sundhedsydelserne finansie res af den Tredje-

part, som enten kan være offentlig, non-profit 

sygekasser og forsikringer eller kommercielle 

forsikringsordninger. 

Der er kun få områder inden for 

sundhedsvæsenet, hvor efterspørgsel og udbud 

fungere som på et almindeligt marked. 

Håndkøbsmedicin er et eksempel på dette. På 

andre områder regulerer man i Danmark 

(amtet) såvel udbud som efterspørgsel for at 

kompensere for markedsfejl og/eller forfølge politiske mål, som for eksempel lige adgang til 

Sundheds - 
væsenets  
Institutioner 
•Hospitaler 

•Praktiserende læger 

•Tandlæger 

•Apoteker 

•Fysioterapeuter 

•Hjemmesygepleje 

 Patienterne 

Tredje-parten 

•Økonomisk  

•Politisk 

•Planlægningsmæ
ssigt 

Egenbetaling 

Afregningsform  
Mellem finasierede 
tredje-part og 
sundhedsvæsenets 
instutioner 

Finansieringsform: 
Skatter 
forskiringspræmier,  
sygekassekontinget  

Figur 2.1 Økonomisk organisering  
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sundhedsydelser (Alban, 2004). En reguleringsmulighed er at regulere efterspørgslen ved at 

indføre brugerbetaling. Dette anvendes i det danske sundhedsvæsen, ved for eksempel brugen 

af praktiserende fysioterapeut eller tandlæge. En anden form for regulering er 

henvisningsregler og receptpligtig medicin. Her er de praktiserende læger pålagt den funktion 

at være ledvogter.  De skal varetage den funktion at vurdere om en patient bør viderevisiteres 

til en speciallæge eller sygehus. Henvises der for mange, vil det skabe ventelister, som vil 

påvirke patient tilfredsheden. Den tredje måde at regulere efterspørgsel på er at begrænse 

borgernes valg af behandler, enten geografisk eller funktionelt efter udbyderens 

specialiseringsgrad (Alban, 2004).   

Sundhedsvæsenet er udbuds- og udgiftsstyret. Set fra et patientperspektiv er dette en svaghed. 

Fra et borger- og skatteborgerperspektiv er det en balancegang – mellem på den ene side 

stigende skatter og på den anden side ønsket om et tidssvarende sundhedsvæsen (Pedersen, 

2000).  

Frem til først i 90érne var rammebudgetter den mest anvendte afregningsformen mellem 

sygehusene og amterne. Et rammebudget er karakteriseret ved, at der ved årets begyndelse 

bevilges et budget for året og at dette budget skal overholdes. Der bliver ikke eksplicit 

angivet, hvor meget der skal produceres, hvilken kvalitet og serviceniveau osv. Dette giver 

utvivlsomt økonomisk forudsigelighed og styrbarhed, men ikke altid hensigtsmæssige 

incitamenter til økonomisk sygehusdrift. Resultaterne af rammestyringen af sygehusenes drift 

har medvirket til at udgiftsstigningen har været meget lav set i et internationalt perspektiv 

(Pedersen, 2000).  

Igennem de seneste år har det været øget interesse for kontraktstyring og udlicitering af 

ydelser. Ved en kontraktstyring udvides rammestyringen til at inkludere krav til de aktiviteter, 

som ressourcerne er møntet på. Dette giver politikerne mere indflydelse på, hvilke ydelser der 

skal produceres og dermed på prioriteringen i sundhedsvæsenet. Problemerne med 

kontraktstyring er, at behovet fastlægges af politikere frem for af læger og patienter. Desuden 

er information om effekten af aktiviteterne i forhold til omkostningerne begrænset og svær at 

sammenligne for forskellige sygdomme og behandlinger. Licitation af patientbehandling 

indebærer ligesom kontraktstyring aftaler mellem amt og sygehus om betaling for 

specificerede aktiviteter. Licitation har dog afhængigt af åbenhed en auktionslignende form, 

mens kontraktstyring indeholder et større element af forhandling. Det kan dog være meget 

vanskelig at opretholde et stabilt sygehusvæsen, da grundlaget for en langsigtet planlægning 

fjernes (Alban, 2004). Sundhedsvæsenet er faktisk godt vurderet ud fra forhold som borger og 

brugertilfredshed samt økonomisk styrbarhed. Dette er dokumenterbart. Det sværere at 
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vurdere kvalitet – uanset om det er behandlingskvalitet eller brugertilfredshed med konkrete 

sundhedsydelser. Baseret på den foreliggende, beskedne offentlige tilgængelige viden ser 

situationen ud til at være tilfredsstillende (Pedersen, 2000). Som konklusion er danske 

sundhedsvæsen er i sin grundstruktur sund og robust (Pedersen, 2000).  

Alligevel har den danske regering valgt at indfører en ny kommunalreform og dermed en ny 

sundhedsreform, som betyder at kommunerne får ansvaret for rehabiliteringsindsatsen. Denne 

lov træder i kraft fra den 1. januar 2007. Den nye sundhedslov er en slags sundhedsvæsenets 

»grundlov«, som samler 15 eksisterende love under et (Ib, 2005). Dette betyder, at amterne 

falder bort, og der i stedet bliver dannet 5 regioner og 98 kommuner i Danmark. 

Arbejdsopgaverne bliver således fordelt på sundhedsområdet, at kommunerne skal varetage 

forebyggelse, pleje og genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse samt 

specialtandpleje, hjemmesygepleje og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Regionerne skal 

varetage sygehuse, behandlende psykiatri, sygesikring (praktiserende læger, speciallæger, 

praktiserende fysioterapeuter og medicintilskud), og staten skal varetage specialeplanlægning, 

systematisk opfølgning på kvalitet, effektivitet og IT-anvendelse (www.im.dk).  

Kommunerne får med kommunalreformen en større rolle på sundhedsområdet. For at sikre 

sammenhæng mellem regionernes og kommunernes indsats på sundhedsområdet skal 

kommuner og regioner indgå i et forpligtende samarbejde i sundhedskoordinationsudvalg om 

blandt andet sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. De skal desuden lave 

sundhedsaftaler, som blandt andet skal indeholde aftaler om udskrivningsforløb for svage 

ældre patienter og aftaler om forebyggelse og genoptræning. (www.im.dk) 

Den offentlige økonomi efter at kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 

udmøntes således, at størstedelen af den offentlige sektors indtægter kommer fra skatter. Med 

kommunalreformen reduceres antallet af skatteudskrivende niveauer fra tre til to, idet 

regionerne modsat amterne ikke kan opkræve skat, men får sine indtægter fra staten og 

kommunerne. En ny statslig sundhedsskat skal finansiere hovedparten af sundhedsvæsenet. 

Sundhedsbidraget udgør 8 pct. og afløser delvist den amtskommunale indkomstskat.  

Som noget helt nyt vil kommunerne fremover skulle bidrage til finansieringen af 

sundhedsvæsenet. Sammenholdt med kommunernes nye sundhedsopgaver (forebyggelse, 

pleje og genoptræning) giver det kommunerne en større rolle på sundhedsområdet. Formålet 

er blandt andet at tilskynde kommunerne til at sætte gang i en effektiv forebyggelsesindsats 

overfor kommunens borgere. Den kommunale finansiering består dels af et grundbidrag, dels 

et aktivitetsafhængigt bidrag. Begge udgør cirka 10 % af den samlede finansiering af 

regionernes sundhedsopgaver. Det kommunale grundbidrag fastsættes i udgangspunktet til 
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1.000 kr. pr. indbygger (www.im.dk). Det aktivitetsafhængige bidrag afhænger af borgernes 

anvendelse af sundhedsvæsenet. Det vil primært afspejle antallet af indlæggelser og ambulant 

behandling på sygehusene samt antallet af ydelser fra de praktiserende læger. Men 

kommunerne får ikke tilsvarende indflydelse på ydelserne. Dermed belønnes de kommuner, 

som via en effektiv forebyggelses- og plejeindsats nedsætter behovet for sygehusindlæggelser 

mv. (Ib, 2005). 

Flere eksperter (Ib, 2005) mener, at der vil ske en øget vækst i sundhedsudgifterne. Blandt 

andet fordi flere initiativer trækker i denne retning, såsom udvidet behandlingsgaranti, kraftig 

fokusering på forebyggelse, og antallet af behandlinger til patienter er vokset kraftigt i de 

seneste år og efterspørgselen forventes at forsætte. Endvidere antages det, at udgifterne til 

Sygesikring, medicin og flere plejekrævende ældre vokser.  Regeringen ønsker at øge antallet 

af behandlinger og at skabe økonomiske incitamenter til, at sygehusene får bugt med 

ventelisterne. Det er baggrunden for indførelsen af takststyring og aktivitetsfremmende puljer. 

Begge dele bygger på princippet om, at meraktivitet udløser flere penge. Det betyder at udbud 

og efterspørgselsprincipperne bliver sat i spil. På den anden side vil man bevare den 

overordnede mål- og rammestyring i Danmark. Undersøgelser viser, at udgifterne vokser 

markant i lande, hvor sundhedsvæsenet primær er styret af efterspørgsel og finansieringen i 

store træk er forsikringsbaseret. 

Med takststyring og behandlingsgaranti har Danmark taget skridt i retning af et mere 

efterspørgselsbaseret system. Takstsystemet bør forbedres, så det tilpasses et samlet 

behandlingsforløb. Der må ikke være økonomiske incitamenter for sygehusene til at skabe 

flere kontakter, der så skal afregnes for, end det er fagligt nødvendigt (Ib, 2005). 

I forhold til genoptræning, som det bliver kaldt i den nye sundhedsreform 2007, vil der ske en 

voldsom omstrukturering. Definition af ”genoptræning” på sundhedsområdet er, at;  

”Genoptræning er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en 

borger, pårørende og sundhedsfagligt personale. Formålet med genoptræning er, at 

borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig 

funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. 

Mål og indhold for genoptræning fastsættes individuelt i et samarbejde mellem 

parterne.”  

Det bemærkes, at der med de nye regler på genoptræningsområdet efter sundhedslovens §§ 84 

og 140 hverken er tiltænkt en udvidelse eller indskrænkning i den genoptræningsydelse, som 

borgerne efter den gældende lovgivning har ret til i dag (www.im.dk).  
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Hidtil har kommunerne varetaget vedligeholdende genoptræning og sygehusene har varetaget 

træning af indlagte patienter og træning af ambulante patienter. I fremtiden skal sygehusene 

varetage træning af speciale opgaver, og kommuner skal varetage træning af ikke 

specialiserede opgaver. Snitfladen for hvornår opgaver er specialiseret og ikke specialiseret 

har Indenrigs- og Sundhedsministeriet definerede den 31. oktober 2005. Definition af 

”specialiseret, ambulant genoptræning, forudsætter et sygehus’ ekspertise, udstyr mv. og 

tilbydes på sygehus” (www.im.dk). Kriterierne, som er beskrevet i note 7, er rettet mod det 

regionale sygehusvæsen og vil i praksis blive anvendt af læger, som i forbindelse med 

udskrivelse af en konkret patient, vurderer om, patienten har behov for genoptræning efter 

udskrivning fra sygehus. Lægen skal da ud fra kriterierne afgøre om genoptræningsydelsen er 

karakteriseret, som specialiseret ambulant genoptræning, der forudsætter et sygehus 

ekspertise, udstyr mv. Hvis genoptræningsydelsen opfylder et eller flere af de nævnte 

kriterier, skal det af genoptræningsplanen fremgå, at den ambulante genoptræningsydelse skal 

foregå i sygehusregi. 

Således vil den patientgruppe, vi beskæftiger os med i denne afhandling, i fremtiden skulle 

modtage deres rehabiliteringstilbud af kommunerne. Dette er en ændring i forhold til nutidens 

praksis, hvor dette tilbud har været udbudt i sygehusregi og privatregi af Privat Praktiserende 

Fysioterapeuter under sygesikringen.     

I den nye Sundhedslov fastlægges det, at kommunerne har myndigheds- og 

finansieringsansvaret i forhold til al genoptræning, som skal tilbydes patienter efter 

udskrivning fra et sygehus. Endvidere fastlægges det, at kommunerne som hovedregel kan 

tilbyde genoptræningen ved egne institutioner eller ved indgåelse af aftale herom med 

regionsråd, andre kommunalbestyrelser eller private institutioner eller sygehuse mv. 

(www.im.dk). Dette får betydning i forhold til, hvorledes tilbuddet i fremtiden bliver 

struktureret til korsbåndspatienter, i forhold til om kommunerne selv vil etablere et tilbud eller 

de vil indgå aftaler med privat praktiserende fysioterapeuter eller regionssygehusene eller 

andre. Endvidere fastholder sundhedsloven, at patienterne skal tilbydes valgfrihed i forhold til 

rehabiliteringsprogrammerne. Desværre er det ikke defineret, hvad tilbuddene skal indeholde. 

Dette kan medvirke til, at tilbuddene til korsbåndsopererede patienter kan variere meget fra 

kommune til kommune, og kvaliteten af de forskelle rehabiliteringsprogrammer kan variere 

betydeligt. Vil kommunerne udelukkende gå efter det billigste tilbud, eller vil de satse på, at 

tilbuddet både skal være effektivt og økonomisk? Svaret kender vi ikke, men vi vil i denne 

afhandling forsøge at opstillet et scenarium med forskellige muligheder, hvor ud fra 

kommunale politikere vil blive klædt bedre på til at tage denne beslutning.  
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2.3 Det teoretiske fundament for en sundhedsøkonomisk evaluering. 

En sundhedsøkonomisk analyse er en komparativ analyse af omkostninger og gevinster ved 

forskellige medicinske teknologier. Formålet med en sundhedsøkonomisk analyse er, at 

opgøre og vurdere om de gevinster, anvendelsen af ny teknologi medfører, står i rimeligt 

forhold til det ressourceforbrug teknologien indebærer. Dette vil tilvejebringe information om, 

hvorvidt teknologien er omkostningseffektiv ud fra en samfundsmæssig betragtning 

(Kristensen, 2003). 

De økonomiske mekanismer på sundhedsområdet afviger på mange afgørende punkter fra 

modeller i velfærdsøkonomien og den neoklassiske mikroøkonomis (normative) modelverden 

(Pedersen, 2000). Udbydere og 

efterspørgere agerer på et 

marked, hvor pris og mængde af 

en omsat vare eller tjenesteydelse 

vil være bestemt af parternes 

behov og markedets karakter, 

herunder af det offentliges 

regulering. 

Efterspørgselsdeterminanterne er 

de faktorer, der bestemmer 

efterspørgslens størrelse. De kan systematiseres efter hvem, der kan øve indflydelse på dem. 

De primære efterspørgselsdeterminanter er en forbrugers efterspørgsel efter en bestemt vare. 

De siger noget om hans eller hendes villighed til at betale en vis pris for varen. Jo større nytte 

eller tilfredsstillelse en person forventer af en vare desto større vil hans eller hendes villighed 

til at betale en vis pris være, dvs. større efterspørgsel afhænger af behov, indkomst, 

forbrugsvaner og købevaner (Dahlhof, 1988). De sekundære efterspørgselsdeterminanter  

fastlægges af virksomheden under hensyntagen til lovgivningen, konkurrenter og 

markedsføringsetik. Handlingsparametrene består af nogle grundparametre: Pris, 

produktudvikling, emballage, sortiment, service og garanti, betingelser, distributionskanaler 

og beliggenhed samt kontaktparametre, såsom reklame og personligt salgsarbejde (Dahlhof, 

1988). Det er væsentligt indenfor sundhedsøkonomi at være opmærksom på, at 

efterspørgselsbegrebet forudsætter, at den individuelle forbruger er den, der bedst kan 

bedømme de værdier, der er knyttet til de forskellige varer. Denne forudsætning kalder 

økonomerne forbrugersuverænitet. Forbrugersuverænitet betyder, at det altså alene er 

Figur 2.2 Efterspørselskurve  
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forbrugernes præferencer, der er bestemmende. Dette hænger nøje sammen med de liberale 

markedsorienterede kræfter. Der er dog diskussion om det i virkeligheden er forbrugernes 

værdier, der bør være rådende indenfor sundhedsvæsenet (Alban, 2004). 

Efterspørgselen bliver ofte udtrykt ved hjælp af en kurve den såkaldte efterspørgselskurve, 

som viser sammenhængen mellem efterspørgsel af en vare og en efterspørgselsdeterminant.                                                                                                                                                                

Udbud antages for at være den mængde af et gode, som producenterne er villige til at sælge.            

Udbudet antages oftest at være stigende med salgsprisen, hvilket i et pris-mængde diagram 

kan illustreres ved hjælp af 

en udbudskurve, der vokser 

fra venstre mod højre. 

(Dalhoff, 1988). Bringer man 

efterspørgselskurven og 

udbudskurven sammen får vi 

en et billede af, hvornår 

marked er i ligevægt, dvs. 

udbudskurven (S) skærer 

efterspørgselskurven (D), 

som det vises i figur 2.3. Ved 

ligevægtsprisen A er forbrugerne villige til at købe H enheder, og udbyderne er villige til at 

sælge P enheder.       

Overlades allokeringen af, hvad der skal produceres, hvordan der skal produceres og hvad der 

skal produceres til, til markedsmekanismerne, løses tre basale opgaver af prissystemet. 

Prissystemet sikrer samtidig en effektiv udnyttelse af samfundets knappe ressourcer. Der sker 

en effektiv allokering af samfundets ressourcer, men ikke nødvendigvis en retfærdig 

fordeling.                                     

                                                                                                                                 

2.3.1 Betalingsvilje.   

Værdisætning af outcome i monotære enheder kan ske på forskellige måde. Den økonomisk 

bedste funderede fremgangsmåde er anvendelsen af betalingsviljemetoden, der tager 

udgangspunkt i, at et gode har den værdi, man vil betale for det. I sundhedsydelser kan det få 

betydning for et menneskes liv eller død, hvilket indebærer, at der i en prioriteringssituation 

kan være behov for vurdering af liv. I afsnit 2.4.1 vil betalingsviljemetoden blive beskrevet 

yderligere. 

Figur 2.3 Efterspørsels- og Udbudskurve  
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Humankapital-metoden eller menneskelig kapital er en anden af de metoder, man benytter 

som værdisætningsmetode for indirekte omkostninger. Humankapitalmetoden vurderer 

sundhed i forhold til menneskets produktionsværdi, dvs. det er betegnelsen for de 

kvalifikationer hos en person, der gør vedkommende i stand til at tjene en indkomst på 

arbejdsmarkedet i løbet af sit arbejdsliv. Disse kvalifikationer kan forøges og forbedres 

gennem træning som en investering på linie med investeringer i realkapital. Man kan i 

forlængelse heraf betragte indkomsten som en forrentning af humankapitalen (Dahlhof, 

1988). En nyere metode, der også tager udgangspunkt i produktionstabet, er 

Friktionsomkostningsmetoden. I modsætning til Humankapitalmetoden bruger 

Friktionsmetoden en kortere periode til at beregne produktionstabet, ofte 2½ til 3½ måned 

afhængig af, hvor specialiseret arbejdskraften er. Det er et spørgsmål om omstillingsparathed 

og ikke resten af et helt produktionsliv, der er involveret ved en alvorlig skade eller sygdom 

(Alban, 2004).   

En økonomisk evaluering kan benyttes i forbindelse med prioritering. Politikere og andre 

beslutningstagere står ofte overfor at skulle vælge mellem forskellige tiltag, fordi de ikke har 

ubegrænsede midler til rådighed. Deres budget vil typisk være begrænset. En økonomisk 

evaluering kan således bidrage med information om værdien af de forskellige tiltag.  I nogle 

situationer vil det oven i købet være muligt at udpege, hvilket tiltag der bør foretrækkes. I 

andre situationer er det knapt så oplagt, men her kan informationen bruges af 

beslutningstagerne i deres afvejning af forskellige forhold mod hinanden (Skjoldborg, 2003). 

Fra en økonomisk synsvinkel er nedsat funktionsevne, sygdom og rehabilitering forbundet 

med at forbruge forskellige ressourcer. Kendetegnende ved et ressourceforbrug er, at så snart 

den enkelte ressource er anvendt til et formål, er den ikke til rådighed for andre formål. 

En økonomisk evaluering er en systematisk måde at analysere, hvorledes de ressourcer, der er 

til rådighed, bliver anvendt. Hensigten er at belyse, hvordan ressourceforbruget vil være, for 

eksempel ved forskellige former for rehabilitering, og hvordan effekten heraf er på en persons 

helbredstilstand. Det helt centrale i den sundhedsøkonomiske evaluering er at sammenligne 

omkostninger såvel som effekter på personers helbredstilstand ved forskellige 

rehabiliteringsformer. 

Det tekniske begreb, der anvendes for om et tiltag er at foretrække frem for et andet er 

omkostningseffektivitet. Omkostningseffektivitet defineres som det, at et produkt opnås med 

færrest muligt ressourcer, hvor produkt skal forstås bredt. Produktet er i dette studie effekten 

af de to rehabiliteringsformer. Hvis udfaldet af rehabiliteringsforløbene er det samme, vil det 
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rehabiliteringsforløb, hvor der benyttes færrest ressourcer, være det mest 

omkostningseffektive af de to (Gold, 1996). 

En omkostningseffektivitets beregning kan foretages ud fra forskellige perspektiver blandt 

andet samfundsmæssigt perspektiv, sundhedssektors perspektiv eller patienten og 

familieperspektiv. Se tabel 2.1  

Omkostning 

 

Samfund  Sundhedssektor 

(Amt/sygesikring) 

Patient og familie 

Medicin 
 

Alle medicin omkost Recept udskrevet 
medicin omkost 

Egen betalte medicin 
omkost 

Sygefravær på grund af 
intervention og andre tranfer- 
omkost 

Omkostninger for alle 
dage med manglende 
indtjening 

Ingen Tabt arbejdsindtjening 

Patient tid for 
træning/behandling 

Omkostninger for al 
den benyttede tid 

Ingen Tabt arbejdsindtjening 

Transport eller andre ikke 
medicinske omkostninger 

Alle omkostninger Ingen Alle omkostninger 

Lokale leje udgifter Ingen Alle omkostninger Ingen 
Tabel 2.1 Omkostningsbestemmelser ved tre forskellige perspektiver 

 

2.3.2 Beskrivelse af omkostninger.  

Det er meget forskelligt, hvorledes omkostninger bliver gjort op, og med hvilken 

detaljeringsgrad de er opgjort i en økonomisk evaluering. Konsekvensen heraf kan være, at 

den økonomiske evaluering tillægges ringe betydning. I dette pilotstudie er omkostninger 

opgjort som alternativomkostninger. Alternativomkostninger udtrykker værdien af nyttetabet 

ved at anvende en ressource.  

I økonomisk teori betegner man sådanne ressourcer for inputfaktorer, der indgår i en 

produktionsproces. To overordnede grupper af inputfaktorer er arbejdskraft og kapital. Til 

arbejdskraft hører fx lægers, fysioterapeutisk, sekretærens og portørers tid. Til kapital hører 

for eksempel bygninger, lokal og apparatur (Skjoldborg, 2003). Normalt går man ud fra at en 

behandling har en positiv værdi for den patient, som behandlingen vedrører, idet det 

forudsættes, at et individ har interesse i sit eget generelle velbefindende, og at individet søger 

at have det så godt som muligt. På denne måde siges en behandling at have nytte for 

patienten, og det er netop denne nyttegevinst, som individet tillægger værdi. Enhver 

anvendelse af ressourcer må medføre en nyttegevinst for det individ, som ressourcerne 

anvendes på. Det må dermed også gælde, at de individer, som ikke kan behandles, fordi 

ressourcerne er anvendt andre steder, mister muligheden for en nyttegevinst. Her kan man tale 

om et nyttetab – man har tabt muligheden for at få det bedre. Nyttetabet skabes ved at 

anvende ressourcerne på en bestemt måde, der søges opgjort, når der i økonomisk teori tales 
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om omkostninger, eller mere præcist økonomiske omkostninger. Den økonomiske 

terminologi for nyttetabet er alternativomkostninger (Skjoldborg, 2003). 

Alternative omkostninger er således tæt forbundet med opfattelsen af nytte, og har dermed 

ikke i sig selv noget med kroner og øre at gøre. I dette pilotstudie anvender vi dags 

produktionsfaktorernes priser til at værdisætte ressourceforbruget med, da det i økonomisk 

evaluering kan vises, at prisen på produktionsfaktorer netop indeholder den information som 

den pågældende ressource tillægges. Det samme gør sig gældende for træningsredskaber og 

tjenesteydelser. 

Drummond siger det på denne måde: 

”Costs refers to the sacrifice (of benefits) made when a given ressource is consumed 

in a programme or treatment. Therefore it is important not to confine one’s attention 

to the expenditures, but to consider also other resources, the consumption of which 

is not adequately reflected in marketprices, e.g. volunteer time, patients leisure time, 

donated clinic space etc “ (Drummond et al 2004). 

I alternativomkostninger taler man også om ligevægt. I ligevægten er der overensstemmelse 

mellem det arbejdskraften værdisætter sin fritid til, og dermed hvor stor en løn denne skal 

have for at ville tilbyde sin arbejdskraft, og det som virksomhederne er villige til at betale.  

Hvad enten vi taler om en omkostning i produktionen eller i forbruget, er der tale om et 

nyttetab, hvis værdi afspejles i priserne på inputfaktorer, varer og tjenesteydelser (Skjoldborg, 

2003). 

Systematikken i en økonomisk evaluering tilsiger, at omkostninger skal måles og opgøres 

uafhængigt af, hvem der bærer omkostningen. I Danmark bærer amterne for eksempel 

hovedparten af omkostningerne ved forbrug af sygehusydelser, mens det er kommunerne, der 

bærer omkostningerne til sygedagpenge. 

Den enkelte patient bærer også nogle omkostninger. Det kan være udgifter til medicin. Det 

kan også være forbrug af sin tid, for eksempel på transport til og fra læge, sygehus eller 

fysioterapeut. Typisk er der ikke nogen, som har udgifter ved at en patient bruger sin egen tid 

på transport, behandling eller genoptræning. Men det er en omkostning i den forstand, at 

patienten tillægger sin egen tid værdi, og at tiden kunne være blevet anvendt på noget andet – 

og måske bedre, for eksempel hyggeligt samvær med familien. Måling af den sidste type 

omkostninger er dog meget vanskelig. Det vil i givet fald oftest være en subjektiv vurdering.  

Når man sammenligner alternativer, for eksempel sammenligner to eller flere behandlinger, er 

målet at bestemme forskellen i omkostninger mellem alternativer. Denne forskel benævnes 
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inkrementalomkostningen. Det er vigtig at udlade omkostninger, der ikke variere på tværs af 

alternativer, men dette skal dog gøres med en vis varsomhed. 

Begreberne marginale omkostninger og inkrementale omkostninger benyttes i litteraturen ofte 

i flæng. Begge begreber refererer til ændring i aktiviteter. Marginale omkostninger relaterer 

sig til omkostningen af, at producere en ekstra enhed af effekt. Imidlertid er begrebet ofte 

brugt til at referere til omkostningen ved produktion af den næste logiske mængde, for 

eksempel udvidelse af et screeningsprogram til høj risiko patienter til hele befolkningen. 

Begrebet inkrementale omkostninger bruges oftest i den betydning, hvor det i evalueringen 

refererer til forskellen, i omkostninger eller effekt, imellem to eller flere forskellige 

programmer 

(Drummond et al 

2004).  

I figur 2.4 er 

MCA,Q1 de 

marginale om-

kostninger for 

program A, 

evalueret på en 

kvantitativ skala, 

Q1. MCB,Q1 er 

de tilsvarende 

omkostninger for program B for mængden Q1. De inkrementale omkostninger af program A 

overfor program B, evalueret i Q1, er ICA-B,Q1. 

Variable omkostninger, dvs. et ressourceforbrug som varierer med produktionens størrelse, 

skal altid inkluderes i omkostningsanalysen. Derimod kan faste omkostninger dvs. 

ressourceforbrug, som ikke variere med produktions størrelse, udelades af analysen, hvis 

omkostningerne er ens for alle alternativer 

 

2.3.3 Baggrunden for EQ-5D og QALY.   

EQ-5D (bilag 4) bygger på WHO’s definition af sundhed, som værende mere og andet end 

fravær af sygdom og svækkelse, og omfatter både fysiske, psykiske og sociale trivsel. 

Sygdom og sundhed er i nok så høj grad er spørgsmål om, hvordan patienten føler sig, som 

hvordan behandleren tolker objektive fund. I mere end 50 år har WHO’s definition: ”sundhed 

er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af 

0 Q1 Q2 

Cost ($) 

MCA, Q1 

MCB, Q1 

ICA-B, Q1 
 

ICA-B, Q2 

Programme B 

Programme A 

MCB, Q2 

MCA ,Q2 

Quantity produced 

Figur 2.4 Marginale- og inkrementale omkostninger 



_______________________________________________________________________________________ 
Masterafhandling i rehabilitering                     Side                      Udarbejdet af:  Søren-Peder Aarvig 
                                                                                                                            -  Birgitte Cecilie Espensen 

36 

sygdom eller svagelighed” været den gældende definition på sundhed. Men den bliver 

kritiseret for at være uhåndterbar, men samtidig er man (sundhedsøkonomer) enige om, at det 

er WHO’s definition, der skal sætte rammerne for begrebet sundhedsrelateret livskvalitet 

(Pedersen, 2006). Mange behandlinger forlænger ikke levetiden, men forbedrer patienternes 

funktionsevne og livskvalitet.  I forbindelse med kliniske behandlingsforsøg har mange 

forskere erkendt, at det ikke kun er interessant at måle livsforlængelse ved en behandling, 

men at det også er nødvendigt at vurdere forsøgene ud fra patienternes livskvalitet, og dermed 

kende kvaliteten af de vundne leveår set ud fra patientens perspektiv 

Det er derfor ikke tilstrækkeligt at have levetiden som et mål for sundhed. Med EQ-5D ønsker 

man at sammenligne helbredsforhold på tværs af sygdomsgrupper, befolkningsgrupper, 

kulturer og lande. EQ-5D er oversat til 19 forskellige sprog og anvendes i forskelligt omfang i 

et tilsvarende lande. Man forventer, at EQ-5D fremover vil kunne bruges i prioriteringer i 

sundhedsvæsenet. Med de knappe ressourcer og øgede behandlingstilbud har politikere og 

beslutningstagere brug for at have hjælp til at træffe kvalificerede beslutninger for 

prioritering. Ved sundhedsøkonomiske analyser kan der ske en belysning af, hvorledes man i 

forhold til de ressourcer, der er til rådighed, opnår den største mulige helbredsmæssige 

gevinst. EQ-5D er her valgt, fordi der findes en Dansk værdiansættelse af sundhedstilstanden. 

I det Danske studie til værdiansættelse af sundhedstilstanden (Pedersen, 2006) er 

præferencevægtene fremkaldt ved brug af VAS- og TTO-metoden (note 8) se også afsnit 

2.4.1. Vi vælger at bruge resultaterne fra TTO-metoden i udregningen af QALY (Quality 

Adjusted Life Years). Grunden herfor er, at VAS-metoden af økonomer bliver betragtet som 

teoretisk underlegen til TTO-metoden. I TTO-metoden skal personerne foretage et valg og 

afvejning imellem to tilstande i deres livslængde og sundhedstilstand. Man skal give afkald på 

et eller andet for at opnå noget andet (Højgaard 2005).  

Kvalitetsjusterede leveår (QALY´s) er et mål for de sundhedsgevinster, der både fanger 

levetid og helbredsrelateret livskvalitet, og dækker over kvantitet og kvalitet i forbindelse 

med vundne leveår. Til udregning af QALY kan man bruge indekstal, som er de konverterede 

resultater fra EQ-5D.  

QALY er defineret som ”et år i total sundhedstilstand”. QALY- metoden udtrykker den totale 

sundhedspåvirkning af en intervention ved at multiplicere vægten (H) af sundhedstilstanden 

med længden af tid i år (Y) forbrugt på dette niveau af sundhed: 

QALY = H x Y 

Skalaen for vægtningen (note 9) af sundhedstilstanden (H) er, at 0 korresponderer til en 

helbredstilstand lig med død, og 1 korresponderer den optimale sundhedstilstand. Fordi de to 
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referencepunkter er 0,0 og 1,0 fra hvilke andre sundhedstilstande er vurderet, har 

sundhedsvægtene intervalskala egenskaber (det vil sige at en gevinst fra 0,1 til 0,2 er lig en 

gevinst fra 0,7 til 0,8) (Gold, 1996).  

Et tænkt eksempel kunne være, at et præmaturt barn efter CPAP-behandling vil leve 70 år 

med en forbedret QALY-vægt på 0,9, så antallet af vundne leveår er QALY 70 x 0,9 = 63. I 

vores studie har vi 

brugt QALY, som et 

middel til at udregne 

forbedringen i inter-

ventionsperioden 

(fra to uger til 13 

uger efter ope-

rationen) og så 

sammenligne de to 

grupper med 

hinanden. 

Vær opmærksom på, 

at der kan være 

tilstande værre end 

Figur 2.5 Illustration af QALY før og efter intervention. 

døden, og at de vil have negative værdier. Figur 2.5 illustrerer, hvordan QALY vundet fra en 

intervention er afledt. Arealet mellem program 1 og program 2 illustrerer QALY vundet ved 

at deltage i program 2 i stedet for program 1. Dette areal er udregnet ved at udregne arealet 

under de to figurer for henholdsvis program 1 og program 2 og derefter fratrække de to 

arealer fra hinanden. 

Fordelen ved QALY som sundhedsoutcome er, at den umiddelbart kan opfange gevinster fra 

reduceret sygelighed (kvalitets gevinster) og fra reduceret dødelighed (kvantitative gevinster) 

og kombinere disse to til en enkelt måleenhed. Desuden er kombinationen baseret på den 

relative ønskværdighed af forskellige outcome (Drummond, 2004). 

Der er flere forskellige metodemæssige udfordringer involveret i kalkulationerne omkring 

QALY. Den første udfordring består i hvilke præferencer, der skal gælde for vægtningen af 

sundhedstilstanden. Der har været megen debat om dette emne (Gold et al 1996). Skulle 

vægtningen blive bestemt af patienten, den brede befolkning eller eksperten? For det første, 

præferencerne fra eksperten har ingen interesse set fra et velfærdsøkonomisk synspunkt. Om 
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2 With  
programme 

1 with out  
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      Death 1 
Duration (Years) 

Death 2 

Dead  0,0 
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quality of life.           
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det så er den brede befolknings synspunkt eller patientens synspunkt, der skal gælde afhænger 

af situationen. Vi vil ikke her gå dybere ind i denne debat. Den anden udfordring drejer sig 

om at måle præferencer. For nogle af de væsentligste anvendelser af kvalitetsjusterede leveår 

(QALY) er det vigtigt, at grundlaget er baseret på præferencefunktioner og således kan 

antages at udtrykke præferencer for sundhedstilstande. Det gælder blandt andet cost-utility 

analysen, hvor QALY bruges som udtryk for den sundhedsmæssige gevinst (nytte), når man 

ser på allokeringen af ressourcer i sundhedsvæsnet (Pedersen, 2006).   

QALY-målet har været genstand for en del kritik. Det siges blandt andet, at det favoriserer 

yngre frem for ældre patienter. QALY-målet kritiseres for slet ikke at måle livskvaliteten, da 

denne ikke kan måles på en skala fra 0 – 1. Dette er dog heller ikke den egentlige hensigt med 

QALY, som blot skal bruges til et mål for patientens sundhedsrelaterede livskvalitet i 

forbindelse med teknologivurderinger i sundhedssystemet (Kristensen 2003). 

 
2.4 Økonomiske evalueringstyper 
2.4.1 Cost-benefit analyse. 

For en cost-benefit analyses vedkommende er perspektivet klart: Det er et spørgsmål om at 

vurdere, hvorvidt en given indsats kan betale sig for samfundet, dvs. er benefit større end 

omkostningerne set med samfundets øjne. Det relevante effektivitetsbegreb er: 

Omfordelingseffektivitet: Skal vi investere i etablering af et rehabiliteringsprogram for 

senhjerneskadede børn, eller er pengene bedre anvendt, dvs. bliver samfundets gevinst større, 

hvis vi bruger de samme ressourcer til andre formål i samfundet (Alban, 2004).  

I en cost-benefit analyse gælder det samfundets velfærd – hverken mere eller mindre. Den 

økonomiske evaluerings økonomiske fundament er velfærdsteorien, hvor der er to 

grundlæggende forudsætninger: 1) At individerne maksimerer en veldefineret 

præferencefunktion og 2) at samfundets generelle velfærd er en funktion af individernes 

præferencer. I velfærdsteorien tilstræbes begrebet Pareto-optimalitet, dvs. at samfundets 

velfærd søges optimeret. Den optimale situation er opnået, når det ikke længere kan lade sig 

gøre at omfordele ressourcer fra en aktivitet til en anden, uden at mindst et individ stilles 

ringere. Der er imidlertid meget få offentlige programmer, der kun producerer vindere. Som 

regel er der nogle skatteborgere, der må betale.  Derfor benytter man ofte den mindre 

restriktive Kaldor-Hicks metode, hvor der accepteres, at der er både er vindere og tabere, når 

der omfordeles ressourcer. I forhold til Kaldor-Hicks metode er det skatteborgerne, der er 

taberne. Det samfundsmæssige perspektiv er centralt dominerende i en cost-benefit analyse. 
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Denne analyse form er dog meget vanskeligt at bruge i praksis, og derfor benyttes den ikke 

særlig ofte, selvom den til teoretisk er meget velfunderet. 

Cost-benefit analysen konkluder ud fra to meget simple beslutningsregler:  

1) Alene de foranstaltninger, hvor gevinst er større end omkostningerne, bør gennemføres.  

2) Foranstaltninger, hvor omkostningerne er større end benefits, bør ikke gennemføres – og 

hvis der er igangsat, bør de stoppes.  

Alle omkostninger i en cost-benefit analyse opgøres i penge. Dette betyder, at det bliver 

muligt at sammenligne med alle andre goder og ydelser i samfundet.  

Resultaterne af en cost-benefit analyse udtrykkes ofte i en benefit/cost ratio eller i en 

inkremental benefit/inkremental cost ratio.  

De mest almindelige værdisætningsmetoder i en cost-benefit analyse tager udgangspunkt i 

humankapital eller betalingsvillighed. Humankapital-metoden vurderer ligesom 

friktionsmetoden sundhed i forhold til menneskets produktionsværdi, dvs. hvad den enkelte 

kan indtjene i løbet af sit arbejdsliv eller en to-tre måneders periode.  Betalingsvilligheden 

kan indhentes via surveys, som blandt andet involverer trade-off´s mellem sundhed og penge 

– Standard Gamble (SG) eller Time-Trade Off (TTO) (Alban, 2004). Det er en empirisk 

begrundet antagelse, at mange mennesker har et ombytningsforhold mellem levetid og 

livskvalitet. Man kan ikke altid få begge dele, men muligvis noget af det ene, hvis man giver 

afkald på noget af det andet.  

En nyere endnu ikke fuldt valideret metode til vurdering af betalingsvilligheden er Person-

Trade Off metoden. Imodsætning til SG og TTO, hvor den enkelte deltager fokuserer på eget 

helbred, fokuserer deltagerne i PTO på andre personers helbred samtidig med, at der også 

inddrages ressourcer. Hermed kommer PTO i højere grad til at afspejle samfundsmæssige 

præferencer end både SG og TTO (Pedersen, 2006).  

 

2.4.2 Cost-effectiveness analyse. 

Formålet med en cost-effectiveness analyse er at afgøre, hvilket af flere alternative 

programmer der bør vælges, i modsætning til om der overhovedet skal vælges nogen. Hvis 

udfaldet i den ene rehabiliterings forløb er bedre end i det andet rehabiliteringsforløb, og 

omkostningerne ved det første overstiger omkostningerne ved det andet, vil der skulle 

fortages en afvejning heraf, for at afgøre, hvilket af de to rehabiliteringsforløb der er at 

foretrække. Her må man stille spørgsmålet, om udfaldet af det bedre og dyrere 

rehabiliteringsforløb er så meget værd, at det retfærdiggør forbruget af ekstra ressourcer og 

dermed de højere omkostninger ved at vælge dette rehabiliteringsforløbet frem for det andet. 
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Hvis ikke, må konsekvensen være at vælge det billige rehabiliteringsforløb, som dog også har 

det dårligste udfald af de sammenlignede rehabiliteringsforløb. 

Tabel 2.2 systematisk, hvilke typer at udfald en økonomisk evaluering kan komme ud med.  

 Lavere effekt 
Enye < Eeksisterende 
 

Samme effekt 
Enye = Eeksisterende 
 

Højere effekt 
Enye > Eeksisterende 
 

 
Lavere 
omkostninger 
Cnye < Ceksisterende 
 

 
1. Ingen klar beslutning 
- ingen dominans 

 
4. Implementer nye 
programmer 
- nye dominerer 
eksisterende 

 
7. Implementer nye 
programmer 
- nye dominerer 
eksisterende 

 
Samme 
omkostninger 
Cnye = Ceksisterende 
 

 
2. Behold eksisterende 
- eksisterende program 
dominerer det nye 

 
 
5. Begge programmer er 
lige gode 

 
8. Implementer nye 
programmer 
- nye dominerer 
eksisterende 

 
Højere 
omkostninger 
Cnye > Ceksisterende 

 
3. Behold eksisterende 
- eksisterende program 
dominerer det nye 

 
6. Behold eksisterende 
- eksisterende program 
dominerer det nye 

 
9. Ingen klar beslutning 
- ingen dominans 

Tabel 2.2 Dimensioner ved omkostningseffektivitets analyser 

Problemstillingen for en cost-effectiveness analyse er således underordnet formålet med en 

cost-benefit analyse. Perspektivet er samfundets. En cost-effectiveness analyse gennemføres 

med henblik på at opnå teknisk effektivitet, og der vil ofte være to tæt knyttede alternativer, 

for eksempel som i dette studie, hvor nogle af patienterne træner efter en DVD og andre 

modtager træning i form af holdtræning. 

Det teoretiske fundament er ikke blot økonomisk, men er også inspireret af andre discipliner, 

herunder beslutningsteori (Alban, 2004).   

I en cost-effectiveness analyse beregnes der en cost-effekt ratio. Denne omkostning/effekt 

ratio er med andre ord et udtryk for, hvad det koster at opnå en enhed effekt mere ved det ene 

program end ved det andet.  

  Der beregnes en cost-effekt ratio:  ? C = CA  - CB     
(den incrementelle cost-effect ratio)          ? E    EA – EB    

 

CA og CB er omkostningerne forbundet med frembringelsen af henholdsvis DVD-gruppen og 

FYS-gruppen. EA og EB er effekten, det vil sige EQ-5D for henholdsvis DVD-gruppen og 

FYS-gruppen (Alban, 2004, s.78). 

Det er meget vigtigt at få præciseret, hvilket perspektiv man beregner cost-effectiveness 

analysen ud fra, idet det er forskelligt, hvilke omkostninger der er inkluderet i de forskellige 

perspektiver.  

a. Sundhedssektor perspektiv:  (C1 – S1) / E 

b. Samfundsperspektiv:  (( C1 + C2 + C3) – (S1 + S2 + S3 )) / E 
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C = Omkostninger  S = Besparelser  E = Stigning i effekt 

C1 = Omkostninger i Sundhedssektoren  S1 = Besparelser i Sundhedssektoren 

C2 = Omkostninger for patient og familie S2 = Besparelser for patient og familie 

C3 = Omkostninger i andre sektorer  S3 = Besparelser i andre sektorer 
 

2.4.3 Cost-utility analyse.  

Cost-utility analysens formål afviger ikke fra cost-effectiveness analysens, men cost-utility 

analysen er karakteriseret ved at kunne håndtere flere effektmål samtidigt. Dette er ofte 

nødvendigt i sundhedsvæsenet. Der skal med andre ord være tale om problemstillinger, hvor 

både dødelighed og livskvalitet er en del af outcome. Det er valget af outcomemål, der 

adskiller cost-effectiveness og cost-utility analyserne fra hinanden.  Det outcomemål, der 

anvendes oftest i en cost-utility analyse, er kvalitetsjusterede leveår QALY, men der findes 

også en række andre instrumenter til at evaluerer livskvalitet, blandt andet Healthy-years 

Equivalent (HYEs) og Saved young life equivalent (SAVE). Den amerikanske Public Health 

Sevice´s Panel for Cost-effectiveness in Health and Medicin anbefaler QALY (Pedersen, 

2006). QALY er en nytteværdi, som kan måles og værdisættes. Dermed er der opnået et 

outcomemål, som kan sammenligne effekter på tværs af  Sundhedsprogrammer. Det er det, vi 

vil benytte i vores beregninger i cost-utility analysen. 

Perspektivet i en cost-utility analyse er samfundets, men dette kan også modificeres. 

Beslutningsreglerne er for det meste således, at det program, der kan producere flest QALY 

pr. 1000 kr. i sundhedsvæsenet, bør fortrækkes.  

Det teoretiske fundament for cost-utility analysen er delvist hentet fra økonomien og mange 

discipliner har været involveret i udviklingen af QALY-begrebet.  

Der er opstillet en række retningslinier, som angiver, hvornår det er mest relevant at benytte 

cost-utility analyse frem for cost-effectiveness analyse: 

§ Forventet outcome bør indeholde elementer af både dødelighed og livskvalitet 

§ Livskvalitet bør bære et eller det mest fremtrædende element, der skal måles. 

§ Der ønskes sammenlignet med en tidligere cost-utility analyse inden for samme 

problemstilling. 

I sammenligning med hvad en tilsvarende ressourceindsats på et andet område i 

sundhedsvæsenet vil kunne medføre af nytteværdi anser man generelt behandlinger, der 

koster mindre end kr. 160.000 pr. QALY for at være omkostningseffektive, mens 
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behandlinger der koster mere end kr. 800.000 pr. QALY for ikke at være 

omkostningseffektive (Haamann P, 2002). 

 

2.4.5 Cost-minimerings analyse.  

En omkostningsminimeringsanalyse er en meget simpel variant af en økonomisk analyse. Da 

en omkostningsminimeringsanalyse kræver, at effekten af de parametre, der sammenlignes er 

identiske, er en omkostningsminimeringsanalyse ikke nødvendigvis det samme som en partiel 

analyse af omkostningerne inden for rammerne af en af de øvrige samfundsøkonomiske 

analyse teknikker. Alle omkostninger inddrages, uafhængigt af hvem de falder på. Når to 

programmer for eksempel har identisk effekt, men det ene er dyrere end det andet, er det 

naturligvis mest økonomisk effektivt at vælge den billigste løsning. Dette bliver dermed 

implicit en cost-benefit analyse. 

 

2.4.6 Kasseøkonomisk analyse. 

Mens en samfundsøkonomisk analyse tager udgangspunkt i samfundets omkostninger og 

nytter/effekter, tager en kasseøkonomisk analyse udgangspunkt i, hvorledes udgifter og 

indtægter ved et sundhedsprogram fordeles på borgernes og forskellige myndigheders kasser. 

I en drifts- og kasseøkonomisk analyse skal de økonomiske konsekvenser ved implementering 

af en ny behandlingsteknologi afdækkes. Dette kan gøres på flere niveauer. Eksempelvis kan 

det undersøges, om der flyttes nogle udgifter og indtægter fra amt til kommune eller mere 

specifikt, om der sker ændringer i omkostninger for de enkelte involverede afdelinger. De 

driftsøkonomiske omkostninger, der søges undersøgt kan eksempelvis være udgifter til 

bygninger og indkøb samt vedligeholdelse af udstyr (Kristensen 2003). 

Den kasseøkonomiske analyse har således et mere begrænset perspektiv, nemlig 

betalingsforpligtigelser for en given periode. Det benyttede omkostningsbegreb er altså et 

andet end det, der benyttes ved beregningen på samfundsøkonomiske konsekvenser. Man ser 

her bort fra offeromkostningerne, men til gengæld inddrager man transfereringer mellem 

interessenterne: borgere og myndigheder. De kasseøkonomiske analyser er uegnede som 

prioriteringsgrundlag. Der er dog alligevel grund til at anbefale, at man supplerer 

samfundsøkonomiske analyser med kasseøkonomiske konsekvensberegninger. Begrundelsen 

er, dels at den kasseøkonomiske analyse viser de kortsigtede og langsigtede budgetmæssige 

konsekvenser for de involverede borgere og myndigheder (en information, der under alle 

omstændigheder er nødvendig for beslutningstagerne, før de vil implementere et 

sundhedsprogram), dels at den kasseøkonomiske analyse viser fordelingsmæssige 
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konsekvenser, hvilke ikke nødvendigvis fremgår af den samfundsmæssige opgørelse. Da 

omkostningsbegrebet er et andet, kan den kasseøkonomiske analyse give et helt anderledes 

billede af programmets konsekvenser end den samfundsøkonomiske analyse. Der kan være 

betalingsstrømme, som ikke er relevante i den samfundsøkonomiske analyse, men som bliver 

meget synlige i den kasseøkonomiske analyse. Det gælder for eksempel sygedagpenge og 

medicintilskud, dvs. transfereringer, der ikke betragtes som samfundsøkonomiske 

omkostninger, da der ikke er knyttet noget ressourceforbrug til dem. Overførslerne påvirker 

ikke de samlede ressourcer, der er til rådighed i samfundet, og der er således ingen 

offeromkostninger. I den kasseøkonomiske analyse vil transfereringerne dog være yderst 

relevante, da disse, afhængigt af perspektivet, kan spille en stor rolle i myndighedernes 

budgetter. 

En anden væsentlig forskel mellem den kasseøkonomiske analyse og den samfunds-

økonomiske analyse vedrører prissætningen. Mens man i den samfundsøkonomiske analyse 

anvender markedspriser som en tilnærmelse til offeromkostningerne, er de faktiske 

betalingsforpligtelser grundlaget for den kasseøkonomiske analyse. Dette giver for eksempel 

en forskel for subsidierede ydelser såsom medicin. I den kasseøkonomiske analyse regnes 

patientens egenbetaling som en udgift, der påhviler ”borgernes kasse”, mens medicin-

tilskuddet er en udgift, der påhviler en offentlig myndighed (Alban 2002). 
 

2.4.7. Beregningsmetoder af fremtidig nytte.  

Når man vil fastlægge nytte og omkostninger af en foranstaltning, står man ofte over for det 

problem, at de ikke optræder på samme tidspunkt, men derimod er spredt over et vist antal år. 

Hvis vi forudsætter, at vi har en acceptabel metode til måling af omkostninger og benefits for 

det første år, hvorledes kan vi så udstrække den til også at omhandle de følgende år. Den 

normale fremgangsmåde i denne type situationer kalder vi diskontering. Diskontering går ud 

på at konvertere en fremtidig strøm af omkostninger og benefits til en bestemt sum nu – 

kaldet nutidsværdien. 

Det hævdes, at personer med positiv tidspræference foretrækker nutidig nytte frem for 

fremtidig nytte samt fremtidige omkostninger frem for nutidige omkostninger. Teorien om 

positiv tidspræference giver tre forklaringer på at en person værdisætter nutidig nytte højere 

end fremtidig nytte.  

§ For det første er der knyttet risiko og usikkerhed til det fremtidige forbrug. 

§ For det andet lægger samfundet mindre og mindre vægt på værdien af hver ekstra 

million kroner, jo rigere samfundet er,  
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§ Og for det tredje foretrækker samfundet det nutidige frem for det fremtidige. 

Denne samfundsmæssige tidspræference funktion er en funktion, der knytter nutidige værdier 

til fremtidige benefits og omkostninger, og som afspejler samfundets vurdering af de relative 

værdier af omkostninger og benefits på forskellige tidspunkter. Alle forklaringerne er desuden 

knyttet til at skulle vælge mellem nutidigt eller fremtidigt forbrug. Markedsrentesatserne 

afspejler sig i tidspræferencefunktionen, idet de er udtryk for at nogen er villige til at ofre 

noget for et nutidigt forbrug imod en kompensation - normalt en procentdel af det der er ofret 

(Alban 2002). 

Både Alban, Gold og Drummond (Alban 2002, Gold et all 1996 Drummond 2004) diskutere 

problematikken om at fastsætte diskonteringsrenten. Vi vil ikke komme nærmere ind på det 

her, men fastslår ligesom Alban at:  

 ”man må i praksis derfor foretage et mere eller mindre arbitrært valg, for 

  eksempel har 3 % og 5 % været brugt i mange analyser” (Alban 2002). 

Når man laver diskonteringsberegninger på omkostningssiden, bør man i princippet også gøre 

det på nyttesiden – effektsiden. Hvis ikke man diskonterer fremtidig nytte, så vil det være 

udtryk for rationel adfærd at vente med at igangsætte nye tiltag til en gang ud i fremtiden, 

hvor nutidsværdien af omkostningerne vil være mindre, idet de jo bliver diskonteret. Men her 

er økonomerne også uenige om, hvordan det skal gøres – skal det være den samme 

diskonteringsrate som for omkostningerne og skal det være den samme diskonteringsrate i 

alle sektorer af samfundet og den samme over tid?  

Med hensyn til hvornår man skal beregne diskonteringen fra kan man vælge at lade 

omkostningerne finde sted i starten af året eller i slutningen af året. Det giver en forskel i 

forhold til om man vil lade beregningen påvirke det første års omkostninger eller ikke 

(Drummond 2004).  

Diskontering må ikke forveksles med inflationen dvs. justeringer af hensyn til den relative 

udvikling i priser og lønninger. I de fleste økonomiske analyser tager man højde for 

inflationen ved at opgøre fremtidige kapitalinvesteringer og driftsomkostninger i faste priser, 

dvs. man deflaterer (nedskriver) investerings- og driftsomkostninger ud fra forholdet mellem 

priser og lønninger i et givet år. De fremtidige nominelle (løbende) priser vil med en positiv 

inflationsrate være højere end de faste priser (Alban 2002).  

Til beregning af inflationens og diskonteringens påvirkning af nutidsværdien bruger vi 

metoden og formlen: 

NV = Nutidsværd, O = omkostning, I = inflationsrente, D = diskonteringsrente, n = antal år 
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NVn = O x (1+I)n 
           (1+D)n 

En tredje måde at forsøge at holde styr på fremtidige udgifter i forhold til nutidig værdi er at 

lave skyggeberegninger. Skyggeprisen beregnes som den årlige tilsvarende omkostning E.  

E = K-(S/(1-r)n) 

                       A(n,r) 
 
K = omkostninger til anskaffelse af det givende redskab, S = skrotværdi, n = den tid udstyret 

er brugbart i antal år, r = kalkulationsrenten, A(n,r) = annuitetsfaktoren (tabelværdi).  

Skyggepriser benyttes til at vurdere den samfundsmæssige værdi af varer m.v. Skyggeprisen 

kan for eksempel betragtes som den leje, det forventes, at man skulle betale, hvis en privat 

udlejer skulle se dette som en passende investeringsmulighed. Tankegangen er, at en privat 

udlejer i stedet for at investere kapital i redskaberne, kunne have foretaget andre investeringer. 

En betingelse for at en investor vil indkøbe og udleje redskaberne er, at investeringen som 

minimum giver samme afkast som andre investeringer af den samme sum kapital ville have 

gjort. I beregningen bliver der taget hensyn til, at udstyret bliver mindre værd med tiden, når 

det bruges (Drummond, 2004). 

  

2.4.8 Sensitivitetsanalyser. 

Sensitivitetsanalyser benyttes for at se, hvor meget de enkelte valg i beregningerne påvirker 

resultatet.  Ved at lave sensitivitetsanalyser på beregningerne kan man finde ud af, hvor meget 

for eksempel en fordobling af patientantallet påvirker økonomien i et tiltag. Kræver den øgede 

patientmængde øgede investeringer, eller påvirker det lønomkostningerne i en grad, der ikke 

gør det rentabelt at iværksætte. Eller kan de initiale investeringer klare et øget patient tiltag 

ved kun at blive påvirket med en lille øget driftsomkostning pr. patient. I dataanalysen for de 

økonomiske beregninger har vi lavet sensitivitetsanalyser både i forhold til cost-effectiveness 

analysen og i forhold til de kasseøkonomiske analyser. Måder, hvorpå man kan tilrettelægge 

sensitivitetsanalyser indeholder tre trin.  

• Man kan identificere usikre parametre for hvilke en sensitivitetsanalyse er krævet.  

• Man kan specificere det sandsynlige interval, i hvilket usikre faktorer er tænkt at 

kunne variere,  

Sandsynlige intervaller kan være bestemt af gennemgang af litteraturen, indhente ekspert 

vurdering eller ved brug af det specifikke confidence interval omkring middeltallet. 
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• Eller man kan udregne studie resultater baseret på en kombination af bedste gæt, det 

mest konservative og de mindst konservative antagelser. 

I sådanne udregninger kan man foretage en en-vejs analyse (one-way analysis), hvor man 

laver beregninger på hver enkelt variabel og ser på, hvordan det påvirker resultatet, eller man 

kan lave beregninger på flere variable (multi-way analysis) på en gang. En anden tilgang til 

sensitivitetsanalysen er at lave ”scenario analysis”. Her er det at man typisk laver de tre 

scenarier, best guess, best case og worst case scenario. Til sidst er der tærskel analysen, hvor 

man har en grænseværdi for omkostningerne eller effekten. Denne kan være udtrykt som en 

incremental cost-effectiveness ratio (Drummond 2004). 

 

Kapitel 3. Forsøgsdesign og måleinstrumenter. 

I det følgende uddybes forsøgsdesignet (note 10) for vores empiriske studie og de enkelte 

delelementer af metoden: Spørgeskemaer og objektiv test samt funktionelle test 

undersøgelser. 

 

3.1 Forsøgsdesign til RCT-studiet. 

Vi har valgt ved et klinisk randomiseret studie at sammenligne to forskellige praksisser. En 

gruppe, der træner selvstændigt hjemme ved hjælp af en DVD. De kaldes DVD-gruppen og er 

interventionsgruppen. Den anden gruppe er patienter, der træner på hold hos en privat 

praktiserende fysioterapeut. De kaldes FYS-gruppen og er kontrolgruppen i vores studie, idet 

deres behandlingstilbud svarer til den praksis, der også er eksisterende i Århus i dag. 

 

3.1.1 Procedure for afvikling af forsøget.                                                    

Cirka to uger før operationen indkaldes patienterne gruppevis (blandet) til orientering ved 

specialsygeplejerske, narkoselæge, fysioterapeut. 

Så vidt det er muligt tages der ved forundersøgelsen stilling til om patienten kan opfylde 

inklusionskriterierne. De patienter, som opfylder inklusionskriterierne, informeres mundtlig 

om projekt og får udleveret patientinformation (bilag 5) og samtykkeerklæring (bilag 6) samt 

frankeret svarkuvert til samtykkeerklæring. 

Patienterne udfylder både KOOS før operationen, (det sker elektronisk via www.SAKS.nu) 

(SAKS, 2006), ved to ugers kontrollen og ved den afsluttende kontrol 13 uger efter 

operationen. 

Patienterne opereres, og efter operation udskrives patienten til hjemmet med kølebandage.  
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Alle patienterne får en genoptræningsplan med en ordination til fem gange fysioterapi. 

Patienterne, der kommer i DVD-gruppen må ikke benytte sig af denne genoptræningsplan før 

efter 13 uger efter operationen. Hvis de gør det udgår de af projektet som failure. Den første 

kontrol er to-tre dage efter operationen. Her taler patienten med speciallæge og fysioterapeut. 

Her kontrolleres og måles bøje- og strækkeevnen, og hævelse vurderes. Patienterne spørges, 

om de har taget stilling til projektdeltagelse, og om de har sendt samtykkeerklæring til 

projektfysioterapeuterne. 

I de første to uger, indtil anden 

kontrol laver begge grupper de 

samme lette træningsøvelser, for 

lårmuskulaturen, ballemusklerne, 

samt bøje- og strækkeøvelser for 

knæet. Programmet udleveres i 

papirform. 

Anden kontrol er cirka to uger efter 

operationen: Her tages et 

røntgenbillede af knæet, og stingene 

fjernes. Stokkene skulle nu gerne 

kunne afleveres. De patienter, der 

skriftligt har givet samtykke om at 

ville indgå i studiet, randomiseres (se 

afsnit 3.1.3). Patienterne udfylder 

endvidere et KOOS skema og et EQ-

5D skema. 

DVD-gruppen får her udleveret deres DVD/CD-rom (bilag 26) til den fortsatte træning. De 

bliver instrueret i brugen af DVD og CD-rom og skal fortsætte genoptræningen ved hjælp af 

disse. De bliver desuden instrueret i arbejdsgangen med hensyn til indrapportering af 

træningsdagbogen ved hjælp af e-mail. 

FYS-gruppen bliver henvist til Frederiksbjerg Fysioterapi, deres træningsdagbog (bilag 7) 

gennemgås, og de starter umiddelbart herefter på knæhold hos praktiserende fysioterapeuter. 

FYS-gruppen får efter fire uger testet strækkeevnen i forbindelse med træning hos 

praktiserende fysioterapeut, dog ikke af den holdtrænende fysioterapeut (bilag 8). 

DVD-gruppen indkaldes efter 4 uger til en kontrol om deres strækkeevne er tilfredsstillende. 

2 uger før OP. 
§ Patienterne inkluderes 
§ Information mundtlig og 

skriftligt 
§ Samtykke erklæring 

udleveres. 

2 uger efter OP.  
§ Ptt. aflevere samtykke 

erklæring. 
§ Ptt. randomiseres 

3-12 uge 
FYS - gruppen 

 

3-12 uge 
DVD - gruppen 

12-13 uge 
Slut testet 

12-13 uge 
Slut testet 

Figur 3.1 

Tidsskema over forsøgsdesign 
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Alle patienter testes af en fysioterapeut, der ikke er involveret i selve projektet. Således at 

forsøget bliver enkelt blindet.  

 

FYS-gruppen:  

Modtager træning 1 gang om ugen af 1 ½ times varighed i 10 uger efter operationen (fra uge 

3-12).  

Øvelserne, der bruges til holdtræning er de mest gængse øvelser til knæpatienter. Øvelserne 

progredieres i sværhedsgrad ud fra den producerede DVD og som svarer til Region Midt 

Vests anbefalinger, og der fokuseres på, at det opererede knæ opnår, stabilitet, styrke og så 

god bevægelighed som det er muligt (bilag 9). 

Patienterne skal føre træningsdagbog som indeholder træningsmængden, smerter, hævelse og 

forbrug af smertestillende medicin. Træningsdagbogen udleveres ved anden kontrol på 16. 

dagen og afleveres ved projektets afslutning. Indholdet i træningsdagbogen beskrives senere i 

afhandlingen i afsnit 3.2.4. 

 

DVD-gruppen:  

Øvelserne på DVDen er inddelt i 5 perioder, det vil sige, at patienterne får øvelser til uge 1+2, 

uge 3+4+5, uge 6+7+8, uge 9+10+11, uge 12+13. 

Øvelserne er således opbygget at sværhedsgraden stiger, jo længere patienten kommer hen i 

forløbet. Alle øvelser kan laves derhjemme i ens hjem eller på job. Der kæves kun små 

redskaber så som elastisk og vippebræt.  

Patienterne skal herefter ugentligt indrapportere deres træningsdagbog via e-mail. Den 

indeholder træningsmængden, andre fysiske aktiviteter, smerter, hævelse og forbrug af 

smertestillende medicin, svarende til FYS-gruppen.  

 

3.1.2 Inklusions - og eksklusionskriterier (bilag 10). 

Inklusionskriterier for patienter i studiet er: 

• Patienter, der har fået rekonstrueret af deres forreste korsbånd ved hjælp af 

semitendinosussenen. I perioden fra den 01.01.2006 til den 01.05.2006 på Odder 

Sygehus eller Århus Amt sygehus.  

• Patienter, der har en computer og eller DVD-afspiller og kan benytte disse på 

brugerniveau. 

• Patienter r mellem 18 år og 60 år. 
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• Patienter, der kan læse og forstå dansk.  

• Patienter, der har godkendt og underskrevet samtykkeerklæringen. 

 

Eksklusionskriterier for patienter i dette studie er: 

• Patienter, der tidligere har fået rekonstruktion af ledbåndene i knæene. 

• Vedvarende knæabnormitet ikke relateret til ACL-skaden (for eksempel slidgigt). 

• Bruskskade med en størrelse eller placering der medfører et ændret 

rehabiliteringsforløb. 

• Komplikationer under operationen, som medfører et ændret rehabiliteringsprogram 

• Patienter, som ikke har godkendt og underskrevet samtykkeerklæringen. 

 

3.1.3 Randomisering og blinding i forsøgsdesignet. 

Randomiseringen er fortaget som en blokrandomisering. Formålet med at randomisere 

patienterne er at sikre, at der ikke er nogen eller noget, der har indflydelse på, om en given 

forsøgsperson kommer i den ene eller den anden gruppe. I forsøget vil der blive brugt 

blokrandomisering, hvor forsøgspersonerne vil blive inddelt i små blokke med 10 deltagere i 

hver. I dette design vil tildelingen af gruppe til den første person i blokken være tilfældig, 

men de næste tildelinger vil delvist afhænge af tidligere udtrækninger, og specielt vil den 

sidste persons fordeling være entydigt bestemt ved de ni tidligere udtrækninger. Derfor er 

blokrandomisering ikke altid fuldstændig uafhængig. Metoden kan til gengæld sikre en ligelig 

fordeling af deltagere mellem interventionerne, og dette anses for at være en fordel, når 

stikprøve størrelsen er af mindre karakter (Dirksen, 1996).  

Forsøget er ikke blindet, hvilket er en stor svaghed i studiet, men det har ikke været muligt at 

blinde deltagerne samt os, som analytikere. Deltagerne vil altid vide hvilken type af 

intervention de modtager, om det er holdtræning eller DVD-støtte træning, og på grund af 

praktiske årsager er vi nødsaget til at have kontakt med deltagerne omkring 

patientinformation og igangsættelse af interventionen. Derfor er en enkelt blinding eller 

dobbelt blinding ej muligt. Det optimale ville have været en tripel blinding, hvor deltagere, 

tester og analytiker er blindet i forhold til intervention, test og analyse. Det er vigtig at 

pointere, at blinding skal opretholdes til forsøget og analysen er fuldført (Dirksen, 1996). 

 

3.2 Måleinstrumenter. 

I studiet har vi valgt at benytte forskellige spørgeskemaer til at afdække effekten af  
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interventionerne. I studiet er der blevet brugt EQ-5D, KOOS, et selvudarbejdet spørgeskema 

og en selvudarbejdet træningsdagbog samt fysiske test af knæets bevægelighed, stabilitet og 

to funktionelle test.  

 

3.2.1 Udvælgelse af generiske spørgeskema til at vurdering af livskvalitet - EQ-5D. 

Valget af spørgeskema kan være svært. Søgning viser, at der findes både generiske og 

emnespecifikke spørgeskemaer, som har været anvendt i forhold til korsbåndsopereret 

patienter. De generiske instrumenter kan benyttes til sammenligning af helbreds- og 

sundhedstilstande på tværs af målgruppe, befolkningsgrupper og landegrænser, men er ikke 

specifikt rettet mod korsbåndsopereret patienter. 

The Short form Health Status (SF-36) er med sine 36 spørgsmål det på verdensplan mest 

afprøvede og mest udbredte af de generiske instrumenter. Man er ved at udvikle kortere 

udgaver af SF-36 (SF12 og SF8), idet et at kritikpunkterne har været, at SF-36 tager for lang 

tid at udfylde, hvilket også er årsagen til at vi har valgt ikke at bruge det i dette studie.  

EQ-5D tager cirka 5 minutter at udfylde, og man skal ikke bruge andet en blyant eller 

kuglepen. I dette studie har vi valgt at benyttet EQ-5D. EQ-5D er et standardiseret (generisk) 

måleinstrument, der beskriver og evaluerer helbredsrelateret livskvalitet. Hensigten med 

EQ-5D er, at bruge et måleinstrument, der kan afdække alle relevante emner af 

helbredsrelateret livskvalitet, samtidig med ønsket om, at det skal være kort og praktisk. 

EQ-5D er oversat til dansk i 1996 og oversættelsen er godkendt af EuroQol gruppen. Det 

kræver ingen specifik uddannelse at bruge testen, og der er ingen ekstra udgifter eller ekstra 

udstyr ved at bruge testen.  

EQ-5D har en acceptabel reliabilitet og test-retest. EQ-5D er valideret i Danmark, med en god 

face validity og content validity samt god concurrent/convergent validity til SF-36. I forhold 

til content validity har patienter i kørestole haft problemer med at besvarer spørgsmålene 

”sædvanlig aktivitet og ” gå omkring”. Desuden viste det at der kan være problemer med 

opfattelsen af begrebet ”bundet til sengen”, og der blev vist ceiling effekt i flere undersøgelser 

med kun få besvarelser i de dårligste kategorier på alle dimensioner (Dam, 2005 s.9). EQ-5D 

her en god diskriminationsevne og en mindre god sensitivitets evne, når den sammenlignes 

med SF-36. Dette er dog ikke overraskende, da det består af en del færre udsagn.  

EQ-5D har en subjektiv tilgang til begrebet helbredsrelateret livskvalitet og funktionsevne. På 

ICF niveau beskriver EQ-5D de ændringer, der sker på kropniveau og aktivitetsniveau. 

EQ-5D kan anvendes til at beskrive og evaluere helbredstilstande blandt patienter og den 

generelle befolkning. Det kan anvendes i kliniske undersøgelser til vurdering af 
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behandlingseffekt og til sammenligning af resultater fra forskellige patientgrupper og fra 

andre behandlingsprogrammer. Det generelle perspektiv og værdisætning i form af et enkelt 

indeks, gør EQ-5D specielt velegnet til effekt/nyttevurdering og økonomiske evaluering, 

såsom cost-effectiveness og cost-utility analyser, hvor det er vigtigt at kunne udtrykke 

værdien af forskellige helbredstilstande, som et tal (indeks) mellem 0 og 1.    

EQ-5D er inddelt i en helbredsstatus og en visuel analog skala EQ-VAS. Det er et kort to 

siders spørgeskema, som patienten selv skal udfylde. Hertil kommer baggrundsdata som 

alder, køn, uddannelse, beskæftigelse. 

Helbredsstatus består af fem dimensioner, der omfatter både fysiske, psykiske, og sociale 

aspekter af livskvalitet i forhold til generel helbredstilstand: bevægelighed, personlig pleje, 

sædvanlige aktiviteter, smerter/ubehag og angst/depressioner. Hvert spørgsmål kan besvares 

på tre niveauer ”ingen problemer”, ”nogle/moderate problemer” og ”kan ikke udføre/ekstreme 

smerter” med afkrydsning ud for det udsagn, der bedst beskriver helbredstilstanden i dag. Der 

kan i alt fremkomme 243 mulige og forskellige sundhedsprofiler svingende fra 11111 (= 

perfekt helbred) til 33333 (= værst tænkelig helbredstilstand). Disse sundhedsprofiler 

omregnes til en samlet score for hver patient, et tal mellem 0 (= død) og 1 (= perfekt helbred) 

(Dam, 2005).   

EQ-VAS omsætter den subjektive oplevelse af den tilstand eller lidelse til en måling størrelse. 

Skalaen er en vertikal linie, der måler fra 0-100, med 0 angivet som den ”værst tænkelige 

tilstand” og 100 angivet som den ”bedst tænkelige helbredstilstand”. Man spørges om egen 

helbredstilstand i dag og skal trække en linie fra kassen til det punkt på ”termometeret” som 

angiver tilstanden. 

Ved EQ-5D produceres 3 typer af data for hver patient.  

• En profil, der indikerer udstrækningen af problemer på hver af de fem dimensioner 

• En selvvurderet helbredstilstand baseret på VAS 

• Et populations-vægtet helbredsindeks baseret på det deskriptive system. 

En af betænkelighederne ved at anvende EQ-5D er, at de 3 svarmuligheder for hvert 

spørgsmål, i sundhedsprofilen kan være for lidt til at registrere en forandring. Der skal et stort 

”spring” til at flytte sig fra et af de 3 svarmuligheder til et af de andre. Undersøgelser af EQ-

5D´s responsiveness er lettere uklare, men hos ledegigt-, urologiske-, AMI- og knæpatienter 

kan der måles en ændring over 3-6 måneders. tid. 

I sundhedsøkonomikredse fortrækker man at bruge Strandard Spillet (Standard Gamble -SG) 

eller Time Trade-Off (TTO), idet de begge afdækker præferencer indirekte og via valg, mens 

VAS-metoden måler præferencer direkte og uden valg. (Drummond, 2001:149-150)    
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I 2000-2002 blev der gennemført en QALY undersøgelse ”Sundhedsstatus i den 

danske befolkning: Profil og indeks”. I undersøgelsen blev foretaget 1300 

personlige interviews og en postspørgeskema-undersøgelse med 3300 deltagere. 

Herefter blev der udarbejdet de danske TTO- vægte for EuroQol. (Dam, 2005).  

I dette studie har vi valgt at bruge EQ-5D i forbindelse med udregningen af cost-utility 

analysen, som et udtryk for effekten af interventionen.  

 

3.2.2 Udvælgelse af emnespecifikt spørgeskema til vurdering af korsbåndspatienter –

KOOS. 

Valg af emnespecifikke spørgeskemaer til korsbåndspatienter er stort. I den internationale 

litteratur bliver ofte Lysholm, Tegners skala, Noyes og KOOS (bilag 1) anvendt (SAKS 2006, 

Hasan 2004). Tegner og Noyes er ikke oversat til dansk og ikke brugt i Danmark. 

I Danmark har Dansk Selskab for Artroskopiske Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS), valgt 

at registrere KOOS på alle korsbåndspatienter og dermed opsætte nogle kvalitetsmål. 

Registrering af KOOS fortages: før operationen, 6 mdr. efter operationen samt 3 og 5 år efter 

operationen. Alle skemaer indlæses med skanner i database. Hvert halve år gennemgås den 

enkelte afdelingsresultater og vurderes ud fra IKDC efter 6 måneder samt forbedring i KOOS 

efter 36 og 60 måneder (SAKS, 2006).     

Vi har valgt at benytte os af KOOS skemaet i dette studie, da vi må anslå, at det er den mest 

anvendte test i Danmark til korsbåndsopererede patienter. Endvidere finder vi, at KOOS er 

meget hensigtsmæssigt, idet testen giver patienterne mulighed for selv at udtrykke, hvor stort 

et problem deltagerne selv mener, deres knægener er, og i hvilke bevægelser samt aktiviteter 

knæproblemet generer dem. I KOOS-testen prøver man på at belyse patientens hele 

livssituation, ud fra det hand icap patienten har pådraget sig, nemlig en korsbåndsskade.  

I litteraturen er KOOS beskrevet således. KOOS er udviklet til  

” KOOS is developed as an instrument to assess the patients opinion about their knee 

and associated problems.” (www.koos.nu ). 

KOOS testen bliver anvendt til patienter med slidgigt i knæene, korsbåndspatienter og 

patienter, der har fået meniskoperationer og brusklæsioner osv.  

Det er tiltænkt, at KOOS kan benyttes både over korte perioder, såsom hver uge eller over 

længere perioder, såsom over en gang om året. 

KOOS skema er inddelt i 5 dimissioner (bilag 11): Symptomer/Stivhed, Smerter, Funktioner i 

dagligdagen, Funktion, Sport og fritid og Livskvalitet. Hvert spørgsmål skal besvares ud fra 5 

standard svar, som er givet på forhånd. Alle svar er pointgivet på en skala fra 0-4, dvs. hvis 
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man har et normalt knæ, vil man have en score på 100 point, og har man et ekstremt dårligt 

knæ har man en score på 0. 

KOOS tager cirka 10 minutter at udfylde, og man skal ikke bruge andet en blyant eller 

kuglepen. Testen kan bruges af patienter i aldersgruppen 18-78 år. 

KOOS har en høj test-retest validitet, og den er valideret op i mod SF-36 og her blev der 

fundet en god korrelation. I forhold til Lysholm var korrelationen fra moderat til høj. 

Responsiniteten er blevet testet i forhold til korsbåndopererede patienter efter 3 måneder, og 

der blev fundet en signifikans respons, hvor subskalaerne; Funktion, Sport og fritid samt 

Livskvalitet var de mest følsomme.   

Der forgår stadig valideringsproces i forhold til forskellige sygdomsdiagnoser, men testen er 

valideret til patienter med meniskoperationer, korsbåndsoperation og slidgigt (www.koos.nu). 

 

3.2.3 Udvælgelse af parametre i forhold til deltagernes træningsmængde og fysiske 

tilstand gennem træningsforløbet. 

Formålet med træningsdagbogen, som vi selv har udarbejdet til korsbåndspatienterne, er 

blandt andet at få et subjektivt indblik i, hvor længe de enkelte patienter træner dagligt, hvor 

aktive er de ud over deres træningsprogram, og hvor hævet deres knæ er, samt hvor mange 

smerter de har i knæet. 

Målet for træningsdagbøgerne er, at de skal være lette at udfylde, og det må maksimalt tage to 

minutter at udfylde den pr. dag. Træningsdagbøgerne skal også gerne kunne give os et indblik 

i, om der er forskel på de to grupper og i givet fald hvor forskellen så er. 

I træningsdagbogen er der til hver dag 6 spørgsmål, som deltagerne skal besvare. De 

deltagere, der træner efter DVD, får træningsdagbogen elektronisk tilsendt en gang om ugen, 

og deltagerne, der modtager holdtræning, har fået en træningsdagbog i papirform udleveret til 

alle 12 uger. Årsagen til at DVD-deltagerne får en elektronisk træningsdagbog var, at vi 

ønskede at kunne følge deres træning på sidelinien, dels ud fra et etisk perspektiv og dels ud 

fra at vi ønskede at gøre brug af data fra træningsdagbøgerne. Det etiske perspektiv begrundes 

med at patienterne ikke måtte lide overlast, hvilket blev skønnet af os, som 

projektfysioterapeuter. 

I spørgsmål 1 og 2 skal patienterne afkrydse, dels hvor mange minutter de har trænet i dag, og 

dels hvor mange minutter de har været fysisk aktive i dag ud over deres træningsprogram. 

Deltagerne skal afkrydse deres forbrug i minutter på en numerisk rangskala: 0-14 min., 15-29 

min., 30-44 min., 45-60min., >60min. 
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I spørgsmål 3 og 4 skal de angive, hvor mange centimeter deres venstre og højre knæ er i 

omfang i dag, målt hen over knæskallen. I spørgsmål 5 skal de svare på, om de har taget 

smertestillende medicin og i givet fald hvad samt mængde. Til slut i spørgsmål 6 skal de 

angive, hvor mange smerter de har i deres opererede knæ i dag på en skala fra 0-10, hvor 0 er 

ingen smerter og 10 er værste tænkelige smerter.  

         

3.2.4 Beskrivelse af afsluttende spørgeskema. 

Spørgeskemaet (bilag 12) som deltagerne får udleveret ved første follow-up sammen med 

EQ-5D og KOOS, er et spørgeskema, som vi selv har udarbejdet. Formålet med dette 

spøgeskema er, at få indsigt i deltagernes oplevelser, om hvorledes det har været at deltage i 

dette pilotstudie, samt at indhente oplyser til den økonomiske analyse, som denne afhandling 

også indeholder. 

Den første del af spørgeskemaet er opstillet som 14 udsagn, som patienterne skal tilkendegive 

om de er meget uenig, uenig, hverken/eller, enig eller meget enig i. Det vil sige, at man 

benytter den ordinale skala. Dette giver nogle begrænsning i forhold til, for eksempel at 

udregne gennemsnit eller median værdier, da det kræver, at man herefter skal værdisætte 

spørgsmålene og gennemføre en validering af dette. Det er ikke muligt i denne type 

pilotstudie på grund af den tidsbegrænsede periode. Resultaterne fra dette spørgeskema vil 

blive præsenteret i et diagram, som fortæller, hvor mange af patienterne, der havde sat kryds i 

henholdsvis meget uenig, uenig, hverken/eller og enig samt meget enig, i det første udsagn, i 

det andet udsagn osv. Derved forventer vi, at vi kan analysere, hvorledes patienterne har 

oplevet denne form for rehabilitering. Resultaterne skal være med til at støtte op om nogle af 

vores teser i perspektiveringen. De 14 udsagn vi har valgt til henholdsvis DVD-gruppen og 

kontrolgruppen er ikke valideret eller testet for reliabilitet, og dermed kan de heller ikke 

tillægges en større værdi i resultaterne. 

Den anden del af spøgeskemaet skal bruges i forhold til den sundhedsøkonomiske analyse, da 

vi har valgt at benytte et samfundsmæssigt perspektiv i cost-effectiveness analysen. 

Spørgsmål nr. 1,2,3,4,7, og 8 er udformet, som lukkede spørgsmål, hvor der kun er et eller to 

svar muligheder. I spørgsmål 5 og 6 benyttes den numeriske rangskala fra 0-100, hvor 100 

svarer henholdsvis til helt rask og den funktion knæet havde før skaden. Den numeriske 

rangskala tilhører ratio- interval skalaen, dvs. at afstand fra 5 til 10 ikke uden videre antages at 

repræsentere samme øgning i intensitet som afstanden fra 10 til 15 (Dirksen, 1996). Det 

betyder også, at det ikke er muligt at sammenligne værdier fra den ene patient til den anden 

patient, og der kan heller ikke udregnes gennemsnit på disse værdier. Men værdierne kan 
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sammenholdes over en tidsperiode for den samme patient. Det vil sige, at det er muligt at 

fortælle, hvordan patienten for eksempel oplever sine smerter fra starten af 

genoptræningsforløbet og til afslutning af forløbet. Det sidste spørgsmål, nr.10 er et åbent 

spørgsmål, hvor patienterne kan komme med deres kommentar til forløbet.          

I forhold til det sproglige er hele spørgeskemaet blevet læst igennem af en marketing 

researcher, der til dagligt beskæftiger sig med spørgeskemaer. Herved har vi prøvet at sikre, at 

spørgsmålene og udsagnene er let forståelige. 

 

3.3 Udvælgelse af fysiske måleparametre. 

De fysiske parametre til dette studie er dels valgt ud fra litteraturen, men også ud fra hvad der 

har været muligt. Proceduren beskrives i bilag 13.  

I litteraturen er muskelstyrke, stabilitet og bevægelighed i knæleddet ofte valgt som effektmål 

(SAKS, 2006). Dette kan måles på forskellige måder, enten ud fra objektive test ved hjælp af 

forskellige instrumenter eller maskiner eller ved brug af funktionelle test. 

De fysiske test er blevet udført i mellem uge tolv og tretten efter operation (se figur 4.1)  

For tidspunktet til afvikling af testene har vi taget udgangspunkt i Dansk Selskab for 

Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi’s (SAKS) referenceprogram for ledbåndsskader i 

knæet. Her er det i 2006 formuleret således: 

• Knæet skal være stabilt.  

• Muskelstyrken skal være den nødvendige for den aktivitet, som skal genoptages. 

• At knæet er reaktionsløst, også efter aktivitet (SAKS 2006, Verner 2006). 

Dette sikrer vi os ud fra patienternes træningsdagbøger, som belyser træningsmængde og 

aktivitetsniveau, og ud fra en kort samtale med patienterne inden testene går i gang. 

Vi har endvidere valgt, at de fysiske effektparametre, skulle kunne opfylde følgende kriterier: 

• Parametrene skulle udstille de mén, patienterne måtte have fået. 

• Parametrene skulle kunne give output i form af tal (mm., grader, symmetriindeks). 

• Parametrene skulle være internationalt anerkendte og anvendt. 

De fysiske måleparametre, som vi har valgt, er beskrevet flere steder i litteraturen (SAKS 

2006, Grant 2005 m.fl.). Dermed håber vi på at kunne få mulighed for at sammenligne vores 

resultater med andre studier. Endvidere finder vi det vigtig, at benytte nogle af de 

testparametre, som patienterne normalt testes efter på Århus Sygehus.   

I analysen af de fysiske effektmål i afsnit 6.1.6 vil der blive refereret tabel 3.1. Litteratur fra 

John Verner 2006, SAKS 2006 og Grant 2005 har dannet grundlag for de acceptable værdier 
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for effektmålene. Fastsættelsen af de acceptable værdier blev foretaget, inden patienterne blev 

testet for at undgå fejlfortolkning af resultaterne. 

 

Effekt mål Acceptable værdier 12 uger postoperativ 

Bevægelighed i extension (stræk) 0 grader 

Bevægelighed i fleksion (bøje) ± 10 grader 

Stabilitet i sagital plan  =3mm. forskel på 135 N 

Step up and over and back Opereret ben er > 90 % end den ikke opererede  

Forward lunge Opereret ben er > 90 % end den ikke opererede 

Tabel 3.1  Acceptable værdier for effekt mål. (SAKS 2006, Verner 2006) 

 

I det efterfølgende beskrives, hvorledes bevægeligheden og stabiliteten er testet i knæet. 

Herefter beskrives, hvorledes kraften og funktionen i knæet er testet ved brug af funktionelle 

submaksimale test. På grund af, at det ikke var muligt at skaffe det nødvendige udstyr, har vi 

hertil lavet to nye funktionelle test på baggrund af to eksisterende submaksimale test.  

 

3.3.1 Beskrivelse af det objektive parameter for bevægelighed i knæleddet. 

Det objektive mål for bevægelighed i knæet er at måle, hvor meget knæet kan strækkes 

(ekstension), og hvor meget det kan bøjes (fleksion). 

Menneskets normale bevægelighed i knæet er fra 0 grader til 135 grader (Bøjsen-Møller, 

1996). De 135 grader kan dog variere og er afhængig af, hvor kraftig en muskelmasse man 

har på låret. Det er meget vigtigt, at man kan strække knæet helt dvs. til 0 grader. Bevæger 

man sig rundt med en lille bøjning i knæet, kan det medføre skader andre steder i 

bevægeapparatet, såsom ondt i ryggen eller smerter i hoften. 

Der er flere forskellige måder at måle bevægeligheden på. I dette studie har vi valgt at bruge 

en manuel vinkelmåler, som kan angive hele gradtal.  

For at sikre en god reproducerbarhed og øge intertester-reliabiliteten, har vi udarbejdet en 

procedure for test af bevægelighed, hvor omdrejningspunkter, fikspunkter og udgangsstilling 

er beskrevet (bilag 8). Derudover har vi valgt, at personen, som skal udfører denne test, skal 

have erfaring med testen og en høj rutine, hvorved vi ønsker at sikre en høj reproducerbarhed 

og intertester-reliabilitet. 

Bevægeligheden bliver testet både på det opererede og ikke-opererede ben. Vi antager, at det, 

som er normalt for patienten, er det ikke-opererede ben. Ud fra den gennemlæste litteratur, har 

vi valgt, at de acceptable værdier for bevægelig i knæet i analysen skal være 0 grader i 

ekstension (strækning) og plus/minus ti grader i fleksion (bøjning), i forhold til det ikke 
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opererede ben (SAKS 2006, Verner 2006). Dette stemmer også overens med menneskets 

normale bevægelighed i knæet. Vi ønsker ud fra dette at belyse, om der er forskel i 

patienternes bevægelighed, i forhold til at nogle har fået DVD-træning og andre har fået 

holdtræning.  

 

3.3.2 Beskrivelse af det objektive parameter for stabiliteten i knæleddet. 

Knæstabiliteten kan dels testes manuelt og dels ved hjælp af simple redskaber. Vi har valgt 

det objektive mål for stabilitetstesten, der opnås ved at anvende måleredskabet KT-1000, som 

måler frem- og tilbageglidning af skinnebenet i forhold til lårbenet. 

Der kræves en del erfaring og øvelse for at kunne udfører denne test med en god intertester-

reliabilitet. Derfor har vi valgt, at denne test skal udføres af en person, som har rutine og 

erfaring i at udføre testen. S.E. Christiansen er speciellæge ved Idrætsklinikken, Århus 

Sygehus. 

KT-1000 er brugt som stabilitetsmål i en 1/3 af artiklerne, der er refereret til i SAKS (2006). 

KT-1000 giver den bedste beskrivelse af stabiliteten, hvis det testes ved 25 grader vinkel i 

knæleddet. Her er testen mest sensitiv og bevægeudslaget er størst samt mest specifikt 

(Christiansen, 2006). 

Stabiliteten testes både på det opererede og ikke-opererede ben. Stabiliteten er acceptabel, 

hvis den i dette forsøgsdesign er under tre mm. Dette er valgt på grundlag af den gennemlæste 

litteratur (SAKS 2006, Verner 2006). Vi har ikke valgt at udfærdige en procedure for denne 

test, idet den kun kan udføres på én måde, og det vigtigste er, for at opnå en høj 

reproducerbarhed og intertester-reliabilitet, at personen som udfører testen, udfører testen ens 

hver gang og at vedkommende har rutine i at udfører lige præcis denne test. Dette mener vi, at 

vi har sikret os i valget af tester. 

 

3.3.3 Beskrivelse af to funktionelle test. - ”Step-up-and-over-and-back” og ”Forward 

lunge ten times”.  

Da vi designede dette forsøgsdesign var det ikke vores hensigt at lave funktionelle test, men 

derimod benytte en Biodex dynamometer, som kan teste den isokinetiske styrke i fleksion og 

ekstension. Men på grund af tekniske vanskeligheder blev dette umuliggjort. Ved at vælge 

Biodex dynamometer ville vores outcome være sammenligneligt med flere andre studier. 

Derimod er det ikke et optimalt måleinstrument i forhold daglig praksis, idet det er meget 

kostbart at anskaffe et Biodex dynamometer og tidskrævende at anvende. Derfor søgte vi 

litteraturen for at finde nogle funktionelle test, der kunne passe til vores målgruppe og kunne 
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give os svar på korsbåndspatienternes muskelstyrke og funktionelle stabilitet. Vi fandt ud af, 

at der ikke findes funktionelle test til korsbåndsopererede, som er egnede til brug tolv uger 

efter operationen, og som er oversat og valideret til dansk. Men vi fandt to submaksimale tests 

konstrueret af Mattacolas, “Step-up-and-over” og ”Forward lunge”. Idet testene er 

submaksimale, minimerer man risikoen for at beskadige det nye korsbånd og overbelaste 

muskulaturen samt leddet. 

“Step-up-and-over”- testen uføres således at testpersonen skal stå med samlede fødder på en 

kraftplade. Så skal personen med testbenet træde op på en kasse 30 cm høj. Denne kasse stod 

også på kraftpladen. Det frie ben blev så ført op og over til den anden side af kassen, hvorefter 

personen førte testbenet ned ved siden af det frie ben.  I testen beskrives tre aspekter som 

analyseret: løft-op indekset, tiden i bevægelse og impakt- indekset, som til sammen er et 

udtryk for den koncentriske kraft i quadriceps og eccentriske kraft i quadriceps (note 11).  

Den anden submaksimale test ”Forward lunge” (fremfald) blev brugt til at måle bevægelsens 

karakteristika. Personen står med samlede ben og laver så et fremfald på testbenet og 

returnerer tilbage til startstillingen. De følgende variabler bliver målt ved ”Forward lunge”-

testen: længde(af fremfaldet), kontakt tid, impakt-indeks og kraft impulsen, der udtrykker 

kraft udvikling over tid. Både ”Step-up-and-over” og ”Forward lunge” blev udført tre gange 

med hvert ben, og et gennemsnit blev brugt i analysen, hvorefter der blev udregnet 

symmetriindeks (Mattacola 2005).  

Da det ikke var muligt for os at fremskaffe en kraftplade, valgte vi at modificerer testene, som 

i realiteten er nye test. Vi afprøvede dem på 10 korsbåndspatienter på et igangværende 

knæhold på Fredriksbjerg Fysioterapi. Det var mindst 12 uger siden disse patienter var blevet 

opereret. Dette gav anledning til, at vi valgte at ændre kassehøjden fra 30 cm. til 25 cm, idet 

flere af vores testpersoner udtrykte ”det føles i hvert fald væsentligt mere 

anstrengende/ubehageligt at gå baglæns-op end bare at gå fremad-nedad, specielt, hvis der 

er nedsat bøjning i knæet”. Dette baglæns skridt kræver en større kraftudvikling i quadriceps 

og kan ved et svagere knæ give følelsen af ubehag. Derudover gav denne afprøvning af 

testene også en erfaring i, hvor mange gange testene skulle udføres, både for at opnå et 

præcist tidsinterval og for ikke at udtrætte knæet. Idet vi har været nødsaget til at modificere 

testene i en sådan grad, at der egentligt er tale om nye test, er de ikke validerede, hverken 

imod andre knæpatienter eller imod raske personer, hvorfor der kan være en måske meget stor 

usikkerhed ved brugen af disse nye test. Men dette har ikke været muligt at gennemfører i 

dette forsøgsdesign på grund af studiets tidshorisont. 

De to test, vi anvendte i dette forsøgsdesign, blev udført således som beskrevet nedenfor: 
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”Step-up-and-over-and-back”. Testpersonen står med samlede fødder foran en kasse, der er 

25 cm høj, en Rebook stepbænk. Testpersonen bliver bedt om at træde op på kassen med 

testbenet og uden pause føre det frie ben med op og over på den anden side. Derefter føres 

testbenet frem og ned ved siden af det frie ben. Når testfoden rører gulvet, trædes der straks 

tilbage op på kassen med testbenet og det frie ben føres tilbage over kassen. Testbenet føres 

nu tilbage til udgangsstilling. Dette gentages fem gange uden ophold og udføres på tid, målet i 

sekunder med et stopur. Man starter med at teste det raske ben efterfulgt af det opererede ben. 

Inden testen igangsættes får testpersonen tre forsøg for hvert ben for til at afprøve 

bevægelsen. 

”Forward lunge ten times” udføres således: Testpersonen står med samlede ben og laver en 

fremfald på testbenet. Længden af fremfaldet skal være 40 % af testpersonens højde. Der 

udføres ti fremfald efter hinanden på tid, mål i sekunder med et stopur. I fremfaldet skal 

knæet helt frem over foden, men ikke læ ngere frem end til tæerne. Det næste fremfald må 

ikke påbegyndes førend, at den fremførte fod har været tilbage til udgangsstilling med fuld 

fodkontakt og kropsstillingen som i udgangsstilling.  Der testes med det raske ben først 

efterfulgt af det opererede ben. Inden testen igangsættes får testpersonen tre forsøg i eget 

tempo med hvert ben. 

Ved begge test er det vigtigt, at testpersonen er opmærksom på, at der er alignment af knæet 

og foden i hele testbevægelsen, dvs. at knæ og fod skal flugte med hinanden, og at knæet 

kommer helt frem over foden i fremfaldet. Dette bliver observeret af den ene af 

kontrollanterne under udførelse af testene. Testpersonen bliver verbalt guidet, hvis der ikke er 

en tilfredsstillende alignment. Inden testningen har testpersonen varmet op i fem minutter på 

en kondicykel. 

Idet at outcome ved begge test bliver målt i sekunder, er det muligt at beregne et 

symmetriindeks mellem det opererede og ikke-opererede ben. Symmetriindekset udregnes 

efter modellen: Opereret ben divideret med modsatte ben gange med et hundrede. I 

symmetriindekset skal de funktionelle test have et symmetriindeks over eller lig med 90 

procent (Hølledig 2005, Verner 2006). Funktionelle test vil således kunne give os et samlet 

svar på muskelstyrke, stabilitet i funk tion og knæets bevægelighed. 

 

Kapitel 4. Dataindsamling. 

I det efterfølgende beskrives, hvorledes data er blevet indsamlet i RCT-studiet  

og til de økonomiske analyser. 
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4.1 Dataindsamling til belysning af effekten af interventionerne. 

Dataene i forhold til RCT-studiet blev indsamlet i tidsperioden fra, to uger før operationen til 

atten uger efter operationen. Data ved baseline blev indsamlet som beskrevet i afsnit 3.1.2. 

Dataene fra første follow-up blev indsamlet af to omgange, hvor patienterne blev indkaldt til 

en afsluttende test på Århus Sygehus. Her testede overlæge Svend Erik Christiansen 

patienternes ledbevægelighed og stabilitet i knæet, og vi udførte to funktionelle test, ”Step-up-

and-over-and-back” og ”Forward lunge ten times”.  

uge -2   
(For –
undersøg
else.) 

0 
(Operation) 

Uge 1-2  
(Selvtræning) 

Uge 3-12  
(Interventions-periode) 

Uge 12 -13  
(Test) 

Uge 17-18 
(2 follow-up) 

  Hævelse. 
 

Dagbog og 
indrapportering af: 
Smerte, hævelse og 
træningsindsat. Forbrug 
af smertestillende 
medicin. 

  

  Bøje og 
strække effekt/ 
Bevægelighed 

Strække effekten testes i 
uge 4. 

Bøje og 
strække effekt/ 
Bevægelighed 

 

    Stabilitet  
    Muskelkraft  
KOOS   KOOS KOOS KOOS 
   EQ-5D EQ-5D EQ-5D 
    Spørgeskema  

      Figur 4.1 Dataindsamling til belysning af effekten af interventionerne 

I den forbindelse udfyldte alle patienter skemaerne KOOS og EQ-5D samt et spørgeskema 

(jvf. afsnit 3.2.5). Derfor opstod der en mindre spredning i dataindsamlingen, hvor to patienter 

overskred de tolv uger med op til 2 uger. De sidste data blev indsamlet i uge sytten og uge  

atten efter operation, hvor vi sendte KOOS og EQ-5D skemaet pr. post til alle patienterne. I 

kuverten med skemaerne var der også vedlagt en frankeret svar kuvert til at returnere skemaet. 

I figur 4.1 er dataindsamlingen illustreret ved hjælp af et skema. De koloner, der er markeret 

med rødt vil ikke blive analyseret i denne afhandling. 

 

4.2 Dataindsamling til belysning af de sundhedsøkonomiske aspekter. 

4.2.1Omkostningsmåling ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. 

Omkostningerne ved patienternes ressourceforbrug blev opgjort ved at identificere, hvilke 

ressourcer disse patienter benytter, måling af ressourceforbrugets omfang og værdisætning af 

ressourceforbruget ved at benytte relevante priser, takster og enhedsomkostninger. 
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I analysen indgår omkostninger til drift af rehabiliteringstilbuddet i op til 3 måneder efter 

operationen. De to gruppers omkostninger til transport til træning og fire-ugers kontrol indgår 

i omkostningerne til rehabilitering. Desuden indgår patienternes betaling af receptpligtig 

medicin samt tabt produktionstab på grund af sygemelding/sygefravær.  

Principielt opgøres omkostninger i økonomisk evaluering i nutidsværdi. Nutidsværdi er 

summen af alle omkostninger over en tidsperiode, typisk på flere år, hvor omkostninger, der 

ligger sent i perioden, tillægges mindre vægt end omkostninger, der ligger tidligt i perioden. 

Da studieperioden kun er på tre måneder, er hverken QALY eller omkostningerne diskonteret, 

men der er lavet skyggeprisberegninger på omkostninger, der deles med andre og skal 

fordeles over flere år, for eksempel træningsudstyr, der har en levetid på fem eller ti år. (jvf. 

afsnit 2.4.7). 

Omkostninger til rehabilitering er indsamlet fra den randomiserede undersøgelse. Patienternes 

transport, sygefravær og medicin er opgjort ud fra de oplysninger patienterne har angivet ved 

den afsluttende test efter ti ugers træning, ved gennemgang af journal oplysninger og de 

ugentlige e-mail dagbøger. 

 

4.2.2 Beskrivelser af omkostninger i FYS-gruppen. 

I FYS-gruppen er alle omkostninger inkluderet i Sygesikringstaksten på kr. 153 pr. 

behandling. Den reelle praksis for omkostningsafregning omfatter de 5 første behandlinger 

med fuld dækning af sygesikringens takst kr. 153. De resterende behandlinger dækker 

Sygesikringen med kr. 60 pr. behandling. Patientandelen udgør kr. 93 pr. behandling. Forløbet 

er tilrettelagt således at patienterne modtager ti behandlinger i perioden to uger efter 

operationen til tolv uger efter operationen. Opgørelser fra patientdagbøgerne viser, at 

patienterne modtager gennemsnitlig syv behandlinger. 

I det fulde honorar fra sygesikringen på kr. 153 antager vi, at omkostninger til lokaleleje, 

fysioterapeutløn, uddannelse, drift og etableringsomkostninger er inkluderet. Det er de 

forhold privat praktiserende fysioterapeuter er underlagt i gennem deres overenskomst med 

Sygesikringen. Denne overenskomst er forhandlet gennem deres fagforening Danske 

Fysioterapeuter. 

 

4.2.3 Beskrivelse af omkostninger i DVD-gruppen. 

Den væsentligste ressource hertil bestod i udarbejdelsen af DVDen. Til beregning af DVDens 

skyggepris bliver det antaget, at disse filmoptagelser er brugbare i 5 år, og at den herefter ikke 
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repræsenterer en værdi. Det bliver desuden antaget, at en tilsvarende investering kan give en 

afkast på 3 % om året. 

For at bestemme omkostningen bliver den årlige omkostning, der er tilskrevet udarbejdelsen 

af DVDen fordelt på det antal patienter som benytter den. Pris for udarbejdelsen af DVD er 

indhentet ved et givet tilbud fra Perle Produktion, Højbjerg og beløber sig til kr. 77.046,25.  

Udover udarbejdelsen af DVDen koster det kr. 30 i materialer at få den kopieret og indbundet. 

Omkostningsbestemmelse til erhvervelse af DVD-afspiller anses for at være små og bliver 

vurderet som ubetydelige i nærværende sammenhæng.  

Supervisionen pr. e-mail bliver udført af en fysioterapeut. Omkostningerne hertil bliver 

beregnet ud fra studieoptegnelser og timelønnen sættes her ligeledes til 200,00 kr. i timen 

eller er inkluderet i Sygesikringshonoraret, der udbetales i forhold til den enkelte patient.  

Det forudsættes, at den fysioterapeut der skal varetage opgaven vedrørende supervision har 

introduktionskurset i idrætsfysioterapi og knæregionskurset, men udgifterne til denne 

uddannelse indgår i sygesikringshonoraret. 

Omkostninger ved patientens tidsforbrug til træning indgår ikke i analysen.  

 

4.2.4 Øvrige omkostninger for DVD-gruppen og FYS-gruppen. 

Sygemelding i forbindelse med korsbåndsoperationen. 

Ud fra studieoptegnelser i det afsluttende spørgeskema har patienterne angivet, hvor mange 

sygedage de har haft i forbindelse med denne operation. Sygedagene er optalt fra to uger efter 

operationen til 13 uger efter operationen. Ressourceværdien er beregnet ud fra 

gennemsnitslønnen for de forskellige faggrupper.  

Produktionstabsomkostningerne er fundet ved at tage lønsatser fra Danmarks Statistik – 

Statistikbanken - www.statistikbanken.dk . 

Enhedspriserne er 2004-priser, men de er korrigeret til 2006-priser med en faktor 1,0582. De 

patienter, som er studerende, er sat til at have en lønindkomst på kr.0 og derfor et 

produktionstab på kr. 0. Hvis de studerende får SU (Statens Uddannelsesstøtte) vil dette være 

transfereringer dvs. en overførselsindkomstomkostning, der i samfundsperspektiv ikke udgør 

et produktionstab. I diskussionsafsnittet vil vi komme nærmere ind på forhold omkring 

vurdering og anvendelse af opgjorte sygedage. 

 

Medicin 

Ud fra studieoptegnelserne i dagbøgerne har der ikke været benyttet receptpligtig medicin og 

derfor er dette ikke inkluderet i analysen.  
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Transport 

Omkostninger til transport til træning. Afstandene mellem deltagernes bopæl og 

Frederiksbjerg Fysioterapi, hvor holdtræningen fandt sted, blev fundet ved at bruge Kraks 

Ruteplan (www.krak.dk). Beregning af deltageromkostninger til transport i egen bil ud fra 

Transportsministeriets takster. Km-takst kr. 2,00 (www.trm.dk) ses i bilag 15. Desuden vises 

den dyrere løsning i form af taxatakster for Århus by. 

 

Patienters tid til træning 

Idet vi antager at rehabiliteringsforløber er en positiv gevinst for patienterne medtager vi ikke 

værdien af patienternes forbrugte tid i omkostningsopgørelsen. 

  

4.2.5 Beskrivelse af omkostninger i den kasseøkonomiske analyse. 

I den kasseøkonomiske analyse har vi valgt at benytte det sundhedssektorielle perspektiv, dvs. 

at vi har opgjort de omkostninger, der bæres af sundhedssektoren. Alle patientrelaterede 

omkostninger er blevet opgjort over en tidshorisont begyndende ved tidspunktet, to uger efter 

operationen til 13 uger efter operationen. Øvrige omkostninger også kaldt overhead-cost, er 

opgjort over en 10 årig periode.  

I den kasseøkonomiske analyse har vi valgt at tage udgangspunkt i de fire forskellige 

rehabiliteringspraksisser da vi igennem vores empiri har fundet ud af, at der er stor variation i, 

hvorledes rehabiliteringstilbuddene til korsbåndspatienter er struktureret. 

I vores beregninger har vi taget udgangspunkt i årsopgørelsen for Idrætsklinikken Århus  

Sygehus (www.sundhed.dk). Her oplyses det at der blev opereret 216 korsbåndspatienter i 

2005. I vores beregninger har vi antaget, at 77 % er hjemmehørende i Århus Kommune, 

hvilket giver et patient antal på 150 patienter, der har fået indsat et nyt korsbånd. Dette antal 

patienter vil ligge til grund for analysen. Det er ikke lykkedes for os at få en liste til opgørelse 

af det nøjagtige antal. Endvidere antages det at 70 % af disse forløb er ukompliceret, dvs. 105 

patienter (bilag 3). 

 

4.2.6. Forudsætninger for omkostningsmåling ud fra sundhedssektorens perspektiv i den 

kasseøkonomiske analyse. 

Omkostninger for sundhedssektoren ressourceforbrug blev opgjort ved at identificere, hvilke 

ressourcer sundhedssektoren benytter, måling af ressourceforbrugets omfang og værdisætning 

af ressourceforbruget ved at benytte relevante priser, takster og enhedsomkostninger. 
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I analysen indgår etablering af rehabiliteringstilbuddet, drift af rehabiliteringstilbuddet i en 

tidshorisont på 10 år, med undtagelse af privat praksis, hvor etablering, drift og uddannelse er 

inkluderet i gældende takser fra Sygesikringen. 

Betalingsaftalen med Århus Amt med genoptræningsplanen omfatter de 5 første 

behandlinger. De efterfølgende behandlinger vil kræve henvisning fra egen læge. Her dækker 

Sygesikringen med 60 kr. pr. behandling. Rehabiliteringsforløbet er tilrettelagt efter at 

patienterne modtager 10 behandlinger. Opgørelser ved hjælp af optælling i Privat Praksis 

viser, at patienterne gennemsnitlig modtager 7 behandlinger (bilag 16). I gennemsnit har der 

været 5 deltagere pr. gang. Der har været holdtræning 45 gange fordelt på tre forskellige hold. 

I alt var der tilmeldt 40 patienter i perioden fra 1. januar til d. 15. maj 2006. Da hver patient 

deltager i holdtræningen 7 ud af ti gange og 40 uger med 5 deltagere i gennemsnit, giver det 

et patienttal på 28 patienter pr. år. Derudover får 30 % et tættere forløb med et merforbrug af 

tid på 66 % (bilag 3) – Det giver, at 8 patienter får individuelle behandlinger i den første 10 

ugers periode. Der er ikke indberegnet en afsluttende kontrol, kun træning.  

Da vi tager udgangspunkt i produktionen på Århus Sygehus – antal opererede patienter og 

ressourceforbrug af fysioterapitimer – så vil vores kasseøkonomiske analyser for Privat 

Praksis og Falck Rehab Varde være ekstrapoleret, så analyserne kan sammenlignes, dvs. 

antallet af patienter er 150 og kvmprisen (note 12) er kr. 800. 

Nedenfor følger en gennemgang af måling og opgørelser af de enkelte omkostningskategorie r. 

Omkostninger til investering i materialer og uddannelse af personalet samt driftsomkostninger 

til lokaler, kontorartikler og lønninger inklusiv pension, feriegodtgørelse, ATP, 

beklædningsgodtgørelse og fremstilling af DVD. 

 

Lønomkostninger til personale. 

Lønomkostninger til personale omfatter indkaldelse, journallæsning plus skrivning, 

registrering, slutstatus, samt undersøgelse og konfrontationstid med holdene. 

Lønomkostningerne på Århus Sygehus er fastsat ud fra oplysninger angivet af 

overfysioterapeut Ulla Skou maj 2006 til at være kr. 200 pr. time (inklusiv ferie, pension 

m.m.) 

Lønomkostninger på Falck Rehab Varde er fastsat ud fra oplysninger angivet af Klinikchef Ib 

Zeeberg maj 2006 til at være kr.187 – kr. 194 pr. time. 

I Privat Praksis er lønomkostningerne inkluderet i Sygesikrings takst på kr. 153 pr. 

behandling, som omfatter de 5 første behandlinger, de resterende behandlinger dækker 

Sygesikringen med kr. 60 pr. behandling. 
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I denne analyse fast sætter vi lønomkostninger til kr. 200 pr. time i beregningerne fra Århus 

Sygehus, Falck Rehab Varde og beregning af DVD tilbud.  

 

Lokaleomkostninger.  

I forbindelse med selve holdtræningslokalet skal der være mulighed for opvarmning inden 

selve holdtræningen starter, for eksempel ved at varme op på en motionscykel, hoppe i 

trampolin eller lave steptræning.  

Beregningerne af omkostninger til lokaler er gjort ud fra den faktiske lokale størrelse og 

tidsforbrug på Århus Sygehus, Falck Rehab Varde og Privat Praksis, der hvor holdtræningen 

er afviklet, og ud fra ressourceforbruget på Århus Sygehus og Falck Rehab Varde (bilag 17).  

På Århus Sygehus er der brugt mindre lokalestørrelse, idet det er den individuelle 

undersøgelse og kontrol, der er praksis. Kvmprisen er oplyst fra økonomiafdelingen, Århus 

Sygehus til værende kr. 800 pr. kvm. årligt.    

På Falck Rehab Varde er det de respektive holdtræningslokaler, der ligger til grund for 

omkostningsberegningerne. Kvmprisen er oplyst til at være kr. 490 pr. kvm. årligt.  

I Privat Praksis er kvmprisen kr. 675, men i vores beregninger er lokaleomkostningerne 

inkluderet i Sygesikrings takst på 153 kr. pr. behandling.  

I DVD-tilbudet er lokaleomkostningerne beregnet på baggrund af kvmforbruget på Århus 

Sygehus og kvmprisen, som er gældende på Århus Sygehus. 

 

Etableringsomkostninger 

Etableringsomkostningerne omfatter omkostninger til træningsudstyr, behandlingsudstyr, og 

kontor møbler og inventar. Disse omkostninger er opdelt i perioder på 10, 5 og 0 år i 

produkternes levetid. Produkter med 0 års levetid skal geninvesteres årligt. 

Priserne på træningsudstyr er indhentet i april 2006 fra Kebo Care, Sports Pharma, med flere. 

I analysen har vi valgt at benytte os af det billigeste tilbud (bilag 18) og priserne på 

behandlingsudstyr er anslået ud fra Kebo Care´s pris liste 2006. 

Priser på kontormøbler og inventar er anslåede priser. 

Ud fra vores erfaring og aktuelle forhold på Falck Rehab Varde, Århus Sygehus og Privat 

Praksis har vi har valgt, at medtage følgende træningsudstyr: 3 kondicykler, 10 vippebrætter, 

3 terapibolde, 1 trampolin, 1 stepbænk, 1 slideboard, 10 liggeunderlag, tæppefliser og 

træningselastikker. Man kunne have valgt anderledes, men med dette træningsudstyr er der 

mulighed for at lave en sjov og afvekslende træning. 
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Vedrørende behandlingsudstyr er der brug for et behandlingsleje, behandlingsstol, almindelig 

stol og afskærmning. 

Kontormøbler inkluderer: Skrivebord, kontorstol, lampe, telefon, computer, printer, og 

forbrugsartikler.  

Det forudsættes for DVD rehabiliteringstilbuddet, at fysioterapeuten kan benytte nogle 

lokaler, som er indrettet til formålet, dvs. at der skal være kontorfaciliteter og et individuel 

behandlingsrum/undersøgelsesrum. Lokalestørrelser og priser samt materieller fastsættes ud 

fra indsamlet empiri fra Privat Praksis og Århus Sygehus.    

Internetforbindelse og telefonforbrug er ikke inkluderet i analysen, idet vi antager at 

omkostningerne hertil er minimale i forhold til det set-up, der er etableret eller skal etableres 

for at den øvrige institution kan fungere. 

Omkostninger i forbindelse med produktion af DVD i DVD-tilbuddet er fastsat ud fra 

indhentet tilbud fra Perle Produktion, Højbjerg d. 21. maj 2006 (bilag 19). 

Det fastsættes, at produktionen af DVD vil koste kr. 77.046, og at denne vil have en levetid på 

5 år. Endvidere er der driftsomkostning på kr. 30 pr. patient til udleveret patient-dvd. 

 

Uddannelsesudgifter 

Det er oplyst fra Århus Sygehus og Falck Rehab Varde, at de benytter en følordning, dvs. at 

en erfaren fysioterapeut oplærer en mindre erfaring fysioterapeut i procedure, patientforløb og 

regimer. Dette anslås til 6 timer pr. år. , med en time løn på 200 kr. i timen. 

For Privat Praksis er uddannelsesudgifterne inkluderet i de gældende takster fra 

Sygesikringen. I den kasseøkonomiske analyse for DVD tilbuddet, antager vi, at 

fysioterapeuter først skal uddannes med minimum kurserne svarende til introduktionskursus 

og knæregionskurset udbudt af Fagforum for Idrætsfysioterapi (www.sportsfysioterapi.dk). 

Disse kurser koster kr. 2400 pr. styk. Vi fastsætter, at disse kurser skal gentages hvert 3 år. 

 

Kapitel 5. Etiske overvejelser 

5.1 Etiske overvejelser i forbindelse med dette studie 

For at sikre, at dette studie overholder de etiske regler, som er gældende indenfor dette 

område, henvendte vi os til Videnskabsetiske Komité i Århus (bilag 20). De har bekræftet, at 

det er ikke nødvendigt, at søge Videnskabsetiske Komité om godkendelse af dette studie, idet 

der ikke indgår menneskeligt biologisk materiale. Derimod er studiet blevet godkendt af 

Datatilsynet (bilag 21). Alle patienter, som har deltaget i projektet, er blevet informeret både 
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skriftligt og mundtligt om studiet formål, og hvad det skulle bruges til. Endvidere er alle 

deltagere blevet informeret om, at det var frivilligt at deltage i studiet, samt at de på et hvilket 

som helst tidspunkt kunne trække sig ud af studiet, uden at de skulle afgive forklaring.  

Alle de patienterne, der har deltaget i studiet, har skrevet under på en samtykkeerklæring, og 

der er blevet informeret om, at alle oplysninger fra dagbøger og spørgeskemaer samt fysiske 

test vil blive opbevaret forsvarligt aflåst og vil blive behandlet strengt fortroligt og anonymt i 

forbindelse med denne Masterafhandling.  

 

Kapitel 6. Analysemetoder 

Til håndtering af data har vi valgt at benytte Excel som værkstøj. I analysen af EQ-5D 

benyttes Chi 2-testen. Chi 2-testen bruges blandt andet til analyse af kontigenstabeller, dvs. til 

sammenligning af henholdsvis DVD-gruppen og FYS-gruppen. Konklusionen på testen er en 

p-værdi ud fra valgt signifikansniveau på henholdsvis 5 % og 10 % (Juul, 2004).  

Der udover benytter vi uparret t-test i analysen af de fysiske måleinstrumenter, VAS i forhold 

til eget helbred, knæets funktion nu og i fremtiden. T-testen er en sammenligning af 

middelværdier. Konklusionen for t-testen kommer til udtryk med en p-værdi ud fra valgt 

signifikans-niveau. Testen forudsætter at data er normalfordelt, at der er ens varians mellem 

de to grupper, samt at middelværdien er ens for de to grupper (Juul, 2004).  

Endvidere udregnes der gennemsnitsværdier og standardafvigelser ud på relevante værdier. 

 

Kapitel 7. Resultater 

7.1 Resultater af RCT studiet 

7.1.1 Demografisk beskrivelse af projektdeltagelse 

I dette RCT-studie har der deltaget i alt 13 patienter. Alle patienterne har haft en forreste 

korsbåndskade, som er blevet opereret på Odder Sygehus i perioden fra den 01.01.06 til 

01.05.06 ved hjælp af semitendinosussenen.  

Seks af patienterne blev via blokrandomisering randomiseret til DVD-gruppen og syv 

patienter kom i FYS-gruppen. En af patienterne fra DVD-gruppen mistede vi kontakten med 

efter randomisering. Vi har af flere omgang prøve at kontakte vedkommende både ved hjælp 

af brev, telefon og mail, samt haft kontakt i Århus Sygehus, men uden held. Vedkommendes 

data er trukket ud af dataanalysen, for at undgå en skævvridning.  

I det efterfølgende beskrives henholdsvis DVD-gruppen og FYS-gruppen, med hensyn til 

alder, køn, uddannelse og erhverv, samt de fem dimissioner fra KOOS skema: Smerter, 
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symptomer, funktion, sport og livskvalitet figur 7.1 Disse KOOS skema blev udfyldt inden 

operationen, dvs. før patienterne blev inkluderet i dette studie, men skal hjælp til at afspejle 

om grupperne er ens i forhold til deres oplevelse af knægenerne.     

 

DVD-gruppen 

Der er 5 patienter, som har gennemført rehabiliteringsforløbet med DVD træning. Tre har 

valgt at benytte DVD og to har valgt at benytte CD-rommen. I gruppen er der en kvinde og 

fire mænd, i alderen fra 24 til 56 år, gennemsnitsalderen var 37 år. De fem patienter har alle 

en videreuddannelse efter folkeskolen, to af dem har en universitetsuddannelse. Ved 

træningsstart og slut er der tre, som er i beskæftigelse eller som er selvstændige 

erhvervsdrivende henholdsvis montør, pædagog og programmør, og to, som er studerende 

Alle patienterne er bosiddende i Århus Kommune. Fra KOOS får vi at patienternes oplevelse 

af smerter, symptomer, funktion, sport og livskvalitet i forhold til deres knægener og genernes 

indflydelse på omgivelserne er i gennemsnit på 53 point ud af 100 som svare til et normalt 

helbred. Hvor funktion scorer det højest med 70 point og livskvalitet det laveste med 36 point. 

 

FYS-gruppen  

Der er syv patienter, som har gennemført rehabiliteringsforløbet, som superviseret 

holdtræning hos praktiserende fysioterapeut. Henho ldsvis tre kvinder og fire mænd i 

aldersgruppen fra 24 til 57 år, gennemsnit alderen var 35 år. Ud af de syv patienter har alle en 

videregående uddannelse efter folkeskolen, fire af dem har en universitets uddannelse. Ved 

træningsstart og slut er, en i beskæftigelse eller selvstændig erhvervsdrivende, som ingeniør, 

to af patienterne har husarbejde, en er arbejdssøgende og tre er studerende. Alle patienterne er 

bosiddende i Århus Kommune. Fra KOOS får vi, at patienternes oplevelse af smerter, 

symptomer, funktion, sport og livskvalitet i forhold til deres knægener og genernes 

indflydelse på omgivelserne i gennemsnit er på 58 point ud af 100 som svare til et normalt 

helbred. Hvor smerter og symptomer er på 70 og der over, og livskvaliteten som den laveste 

på 46 point. 

Skema for KOOS score før operationen 
 DVD-gruppe FYS -gruppe  

Smerter 64 72 
Symptomer 47 48 

Funktion 70 70 
Sport 47 53 

Livskvalitet 36 46 
Gennemsnit 53 58 

Tabel 7.1 Skema for KOOS score før operationen DVD-gruppen fem patienter, FYS-gruppen fire patienter. 
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DVD-gruppen og Fys-gruppen er meget ens i forhold til alders fordeling, uddannelse og 

sundhedstilstand i forhold til rygning og oplevelsen af alvorlig sygdom, samt oplevelsen af 

smerter, symptomer, funktion, sport og livskvalitet i forhold til deres knægener og genernes 

indflydelse på omgivelserne. Selv om grupperne er relativt ens i forhold til uddannelse viser 

der sig en noget større forskel i forhold til erhverv. I DVD-gruppen er der flere 

erhvervsaktive, hvorimod der er flere studerende i FYS-gruppen. Alle patienterne har opfyldt 

de opsatte inklusionskriterier og eksklusionskriterier jvf. afsnit 3.1.3. 

   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Resultater af EQ-5D  

I det følgende bliver resultaterne fra EQ-5D skemaerne belyst ud fra de fem dimissioner: 

bevægelighed, personlig pleje, sædvanlig aktivitet, smerter/ubehag, angst/depression (bilag 

22). Denne EQ-5D profil er dannet ud fra DVD-gruppens og FYS-gruppens svar på EQ-5D 

skemaet ved baseline og første follow-up. I EQ-5D kan man score på tre niveauer hvor niveau 

1 er bedre end 2 og 3 og niveau 2 er dårligere end 1 og bedre end 3. Niveau et er markeret 

med grøn, to med gult og tre med rødt. Svarprocenten har været på 100 % i begge grupper,   
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svaret. DVD-
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over de 12 uger   Figur 7.2  Procent fordeling af EQ -5D ved baselinie over de fem dimenssioner.    

rehabiliteringsforløbet varer enten at forbedre deres dimission eller fastholde det niveau, der 

er ved baseline. For dimensionerne; bevægelighed, sædvanlig aktivitet og smerter/ubehag 

opnår DVD-gruppen en større fremgang en FYS-gruppen. Både i DVD-gruppen og i FYS-

gruppen er der ved baseline, patienter, som oplever at deres sædvanlige aktivitets niveau er 

nedsat i ekstrem    grad, det er dog kun henholdsvis 20 % og 15 %. Ved første follow-up er 

der ingen 

patienter som 

oplever 

ekstrem eller 

svær nedsat 

funktion. 

Hverken 
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ekstrem smerter/  Figur 7.3 Procent fordeling af EQ-5D ved 1. follow-up over de 5 dimissioner. 

ubehag eller angst/depression, samt at de ikke har været i stand til at udfører personlig pleje, 

og bevægelse. 
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DVD-gruppe 
patienter 

EQ-5D 
2 uger  

indekstal 

EQ-5D 
13 uger 

indekstal  

Difference 
Indekstal 

FYS -gruppe 
patienter 

EQ-5D 
2 uger  

indekstal 

EQ-5D 
13 uger 

Indekstal  

Difference 
indekstal 

 
1. 

 
0,838 

 
0,838 

 
0 

 
6. 

 
0,723 

 
0,723 

 
0 

 
2. 

 
0,771 

 
1,000 

 
0,229 

 
7. 

 
0,723 

 
0,838 

 
0,115 

 
3. 

 
0,627 

 
1,000 

 
0,373 

 
8. 

 
0,776 

 
0,824 

 
0,048 

 
4. 

 
0,708 

 
0,776 

 
0,068 

 
9. 

 
0,723 

 
1,000 

 
0,277 

 
5. 

 
0,655 

 
0,824 

 
0,619 

 
10. 

 
0,723 

 
0,824 

 
0,101 

     
11. 

 
0,564 

 
0,660 

 
0,096 

     
12. 

 
0,824 

 
0,776 

 
-0,048 

 
Total 

 
3,599 

 
4,438 

 
0,839 

 
Total 

 
5,056 

 
5,645 

 
0,589 

 
Gennemsnit 

 
0,7198 

 
0,8876 

 
0,168 

 
Gennemsnit 

 
0,722 

 
0,806 

 
0,084 

Tabel 7.2 EQ -5D indeks tal udregnet efter TTO - vægte  

Dermed kan det tolkes, at de korsbåndsopererede patienter, der har deltaget i dette studie, kun 

i lettere eller ingen grad, har oplevet en forringet helbredsrelateret livskvalitet. 

Tabel 7.2 bekræfter resultaterne fra figur 7.2 sammenholdt med figur 7.3, nemlig at, DVD-

gruppen har en større fremgang i helbredsrelateret livskvalitet end FYS-gruppen. Denne 

fremgang er dog ikke signifikant.   

Chi2- test træning for DVD-gruppen og FYS -gruppen 
 Før træning Efter træning 
 Chi2 p-værdi Chi2 p-værdi 

Bevægelighed 0,171429 0,082144 14,57143 0,999315 
Personlig pleje  0,779221 0,322679 0,779221 0,322679 
Sædvanlig aktivitet 0,171429 0,082144 0,342857 0,157540 
Smerter/ubehag 1,527273 0,534031 1,185306 0,447141 
Angst/depression 3,36 0,813626 0 0 
Tabel 7.3 ?2- test på EQ -5D dimenssioner med p-værdi  

I chi-2-testene ses, at alle p-værdier ligger over 0,05 (altså 5 %). Derfor må det konkluderes, 

at besvarelsen af de enkelte EQ-5d dimensioner er uafhængig af om patienterne var i DVD- 

eller i FYS-gruppen. Med andre ord, så kan det ikke påvises DVD-gruppens og FYS-

gruppens helbredstilstand livskvalitet er forskellig, hverken før eller efter genoptræning. 

 

7.1.3 Resultater af dimensionerne - dit egen helbredstilstand i dag (EQ-5D) og knæets 

funktion her og nu samt i fremtiden (slutspørgeskema) 

Disse spørgsmål besvares ved hjælp af VAS/NRS – skalaen, som i EQ-5D spørgeskemaet er 

udformet som et termometer, hvor den bedst tænkelige helbredstilstand er 100 og den værst 

tænkelige helbredstilstand er 0. I slutspørgeskema skal patienter afgive et tal fra 0 til 100 i 
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forhold til hvorledes deres knæ fungere lige nu og i forhold til, hvordan de forventer, at deres 

knæ vil fungere 12 måneder efter operationen. 

 
 

Gruppe Før 
rehabilitering 

Efter 
rehabilitering 

F-test for 
ens 

varians 

p-værdie 
for ens 
varians 

t-test 
p-værdi  

 
DVD 

 
69 (± 15,17) 

 
VAS-EQ-5D 
Dit eget helbred lige nu  

FYS 
 
71,57 (±17,91) 

 

 
0,7166 

 
0,3896 

 
0,7999 

 
DVD 

 
82,6 (± 12,89) 

 
VAS-EQ-5D 
Dit eget helbred lige nu  

FYS 

 
 
 
 

 
74,29 (±16,99) 

 
0,5763 

 
0,3090 

 
0,3806 

 
DVD 

 
77 (± 12,04) 

 
Hvorledes fungere dit knæ 
lige nu  

FYS 

 
 
 
 

 
73,5 (± 12,04) 

 
0,7125 

 
0,3824 

 
0,6746 

 
DVD 

 
95 (± 6,12) 

hvordan forventer du at 
dit knæs funktion vil være 
12 måneder efter 
operationen 

 
 FYS 

 

 
92 (± 4,9) 

 
1,5203 

 
0,6756 

 
0,4448 

Tabel 7.4  Brug af VAS/NRS  Din egen helbredstilstand, knæfunktion her og nu samt 12 måneder efter 
operationen udtrykt ved antal score ud af 100 mulige 
 

DVD-gruppen scorer både i forhold til – dit eget helbred lige nu efter rehabilitetering, men 

også i forhold til knæet specifik scorer lidt højere end FYS-gruppen. Endvidere kan man se at 

DVD-gruppen har en større fremgang en FYS-gruppen i dimension – dit eget helbred lige nu 

og her, fra før rehabiliterings start til rehabiliteringsafslutning. Der er dog ingen af disse 

resultater, der er signifikante, hverken ved 5 % eller 10 % signifikansniveau.   

 

7.1.4 Resultater af KOOS  

I det følgende bliver resultaterne fra KOOS-skemaerne belyst ud fra de fem dimissioner: 

symptomer, smerter, funktion, sport og livskvalitet (bilag 22). Denne KOOS profil (figur 7.4) 

er dannet ud fra DVD-gruppens og FYS-gruppens svar på KOOS-skemaet ved baseline og 

første follow-up.  

Tallene, som der refereres til i det efterfølgende, er fra bilag  22. Svarprocenten har været på 

100 % i begge grupper, dvs. to gange har fem patienter i DVD-gruppen svaret og to gange har 

syv patienter i FYS-gruppen svaret. 

Symptomer: I DVD-gruppen og FYS-gruppen sker der ikke en markant ændring i 

patienternes oplevelse af de symptomer, de har fra deres knæ fra baseline til første follow-up. 

Endvidere afspejler figur 7.4, at oplevelsen af symptomer er centret mellem 40 point og 50 

point for begge grupper, dvs. at uanset om man deltager i DVD-gruppen eller om man 

deltager i Fys-gruppen, vil oplevelsen af symptomer være næsten de samme. Det kan 
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bemærkes, at FYS-gruppen i gennemsnit oplever at symptomerne er faldet med 2, dvs. en 

forværring af symptomer fra baseline til første follow-up.  

Smerter: Ved baseline er smerteoplevelsen meget ens i henholdsvis FYS-grupppen og i 

DVD-gruppen. Forskellen er på 2 point. Ved første follow-up er DVD-gruppen steget 

gennemsnitlig med 15 point og Fys-gruppen er gennemsnitlig steget med 9 point fra baseline 

til første follow-up, dvs. at det gennemsnitlige smerteniveau er reduceret mest i DVD-

gruppen, dog mangler begge grupper mellem 30 point og 40 point i score for ikke at have 

smerte og derved være på det niveau, som anset for at være normalt.   

Funktioner: Patienternes vurdering af deres funktionsniveau stiger lige meget, nemlig 16 

point, i de to grupper. Der er dog en forskel på 10 point ved baselinie, hvor funktionsniveau er 

på 60 point ved DVD-gruppen og 50 point ved FYS-gruppen. Dette er dog ikke en markant 

forskel.    

Sport: Her afspejles den største fremgang sig. Ved baseline er der tre patienter, svarende til 

60% i DVD-gruppen, som angiver, at deres evne er ekstrem dårlig til at dyrke sport. I FYS- 

gruppen er der fem patienter, svarende til 71 %.  

Ved første follow-up er DVD-gruppen steget med 20 point til 72 point. FYS-gruppen er steget 

med 20 point til 68 point. Gennemsnitlig er DVD-gruppen steget mest, nemlig med 52 point, 

hvorimod FYS-gruppen er steget 39 point, men stadig væk mangler patienterne mellem 60% 

og 40% for at være på deres normale niveau.  

Livskvalitet: Igen ses det, at DVD-gruppen har den største fremgang. I deres vurdering af 

deres livskvalitet er DVD-gruppen er gennemsnitlig steget med 21 point, hvorimod FYS-

gruppen gennemsnitlig steget med 6 point, hvilket er mere end 3 gange mindre en DVD-

gruppen.  

Ved baseline har FYS-gruppen faktisk en højere livskvalitet en DVD-gruppen, idet den 

gennemsnitlige score er 36 point i FYS-gruppen og 27 point i DVD-gruppen. 

Generelt viser KOOS data, at DVD-gruppens patienter har haft den største fremgang, især i 

forhold til sport, livskvalitet og smerte.  

Scorerne er derimod meget ens i FYS-gruppen og DVD-gruppen ved funktion og symptomer. 

Generelt kan man endvidere se, at patienterne i begge grupper er langt fra deres normale 

niveau, især i dimissionerne symptomer, sport og livskvalitet.   
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Figur: 7.4 KOOS profil. X-aksen dimissioner, Y-akse Gennemsnit af KOOS score.  

  

7.1.5 Resultater af træningsmængde og fysisk aktivitet i DVD - og FYS-gruppen 

I det følgende bliver resultaterne fra træningsdagbøgerne analyseret, i forhold til 

spørgsmålene; hvor mange minutter har du trænet i dag efter din DVD/CD rom eller dit 

hjemmeprogram, samt hvor mange minutter har du været fysisk aktiv i dag ud over din 

træning efter DVD/CD rom eller dit hjemmeprogram. Profilerne af træningsmængde og 

aktivitetsmængde er dannet ud fra DVD-gruppens og FYS-gruppens træningsdagbøger, som 

de har udfyldt fra uge to efter operationen til uge tolv efter operationen.  

Svarprocenten har været på 80 % i DVD-gruppen og 100 % i FYS- gruppen.  I DVD-gruppen 

har fire patienter afleveret deres træningsdagbøger med en svar procent på 100 %, en patient 

har fravalgt at afleverer træningsdagbogen af personlige årsager.  

Figur 7.5 viser den specifikke træningsmængde for DVD-gruppen og FYS-gruppen, fordelt 

procentuelt på tre forskellige intervaller. For figur 7.5 og figur 7.6 gælder at rød viser 

intervallet fra 0-14 minutter, gult viser intervallet fra 15-44 minutter og grøn viser intervallet 

mere end 45 minutter. Når man sammenligner søjlerne kan man se at FYS-gruppen 

hovedsagelig befinder sig i det røde felt mellem 0-14 minutter og DVD-gruppen befinder sig i 

det gule felt mellem 15-44 minutter. Der ud fra kan det tolkes, at DVD-gruppen bruger mere 

tid på at træne specifik træning end FYS-gruppen. 

Figur 7.6 viser den procentuelle fordeling af fysisk aktivitet udover specifik træning.  
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Figuren viser ikke noget entydigt billede, det kan dog antydes at FYS-gruppen er mere fysisk 

aktiv i det daglige end DVD-gruppen, idet FYS-gruppen i otte ud af ti uger har en højere 

procentuel deltagelse på niveauet, mere en 45 minutters aktivitet dagligt, end DVD-gruppen. 

Dette kan muligvis skyldes, at DVD-gruppen prioriterer den specifikke træning højere end 

FYS-gruppen. Ud fra dagbogsregistreringen kan der ikke ses en nævneværdig forskel på 

DVD-gruppens samlede bevægelsestid og FYS-gruppens samlede bevægelsestid.  

   Figur 7.5. Den procentvise fordeling af specifik træning for DVD og FYS -gruppen 

 Figur 7.6 Den procentvise fordeling af fysisk aktivitet for DVD- og FYS -gruppen 

 

7.1.6 Resultater af det afsluttende spørgeskema. 

I det afsluttende spørgeskema havde vi 14 spørgsmål vedrørende forløbet af 

rehabiliteringsperioden og deltagernes fremtid.  
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Her var svarprocenten på 100 % i DVD-gruppen og 80 % i FYS-gruppen. Resultaterne er 

grafisk illustreret i bilag 23.  

Her skinnede forskellen imellem de to grupper også igennem. FYS-gruppen scorer generelt 

lavere og er mere usikre end DVD-gruppen. På spørgsmålet ”Jeg ville hellere have været i 

den anden gruppe” scorer FYS-gruppen 1,3 (meget uenig =1,0) DVD-gruppen scorer 3,0 

(=hverken/eller). På spørgsmålet ”Jeg forventer mindst at komme tilbage til mit tidligere 

træningsniveau efter genoptræningen” scorer grupperne henholdsvis 3,3 og 4,2. På 

spørgsmålet ”Jeg er nervøs for om jeg bliver lige så god til min sport/dagligt fungerende, som 

inden jeg ødelagde korsbåndet” og ”Efter projektet fortsætter jeg genoptræningen” har DVD-

gruppen en mere positiv holdning. 

Vedrørende ”hvordan patienter vil forsætte deres træning i fremtiden” er der stor forskel på de 

to gruppers valg, se tabel 7.5. 80 % af patienter fra FYS-gruppen ønsker at forsætte med 

fysioterapi, hvorimod kun 20 % i DVD-gruppen. Det samme scenarium ses ved kategorien 

idrætstræning og forening, hvor det er 80 % i DVD-gruppen der ønsker at forsætte og kun 20 

% i FYS-gruppen. I de øvrige kategorier er de grupper tilnærmelsesvis ens procentuelt.   

Hvis jeg forsætter genoptræningen vil det være hos 
 DVD-gruppe FYS-gruppe Total % 
Fysioterapeut 20 % 80 % 100 % 
Fitnesscenter 40 % 60 % 100 % 
Idrætstræning/forening  80 % 20 % 100 % 
Andet 50 % 50 % 100 % 
Tabel 7.5 Fordelingen mellem DVD- og FYS-gruppen i forhold til fremtidens trænings tilbud. 

 

7.1.7 Resultater af de fysiske måleinstrumenter  

I det følgende vil resultaterne af de fysiske måleins trumenter blive analyseret, ud fra 

kategorierne; ekstension (strækkeevne), fleksion (bøjeevne), stabilitet og de to funktionelle 

test, Step-up-and-over-and-back og Forward Lunge. Data til denne analyse er indsamlet ved 

sluttest ca. tretten uger efter operationen. I DVD-gruppen er der fem patienter, som er blevet 

testet, og i FYS-gruppen er der syv patienter, som er blevet testet.  

Ekstension (Strækkeevne): Begge værdier ligger meget tæt på hinanden, og der er ingen 

forskel mellem de to grupper. Endvidere er begge grupper værdier acceptable i forhold til 

figur 3.2. 

Fleksion (Bøjeevne): En forskel på 1 grad er en ubetydelig forskel, idet dette er en naturlig 

variation og kan tillægges som en måleusikkerhed ved brugen af en manuel vinkelmåler. Ud 

fra de fastsatte acceptable værdier har både DVD-gruppen og FYS-gruppen opfyldt dem, da 

den gennemsnitlige værdi måtte variere med ± 10 grader. 
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Stabilitet (underbenets bevægelse i forhold til lårbenet): Den acceptable værdi var fastsat til, 

at stabilitet skulle være under 3 mm. Dette opfylder begge grupper.    

Resultater for fysiske måleinstrumenter 

 DVD-

gruppe 

FYS -

gruppe 

F-test -ens 

varians 

P-værdi for 

ens varians 

t-tests: 

 p-værdi 

Ekstension forskellen i grader,(±SD) 0 ± 2,6 0 ± 2,1 1,4722 0,6804 0,9035 

Fleksion forskellen i grader, (±SD) 4 ± 3,5 3 ± 5,6 0,3896 0,1904 0,7632 

Stabilitet mm., (±SD) 0 ± 2,8 0 ± 2,8 1,0120 0,5298 0,9536 

Step up and over and back,(±SD) 100,1 ± 6,3 107 ± 5,9 1,14789 0,5821 0,0515 

Forward lunge,(±SD) 97,1 ± 7,4 104 ± 4,67 2,5419 0,8525 0,05421 

Tabel 7.6 Forskellen i grader/mm. = ikke opereret ben – opereret ben (Grant, 2005) 
Step up and over and back og Forward lunge er symmetri indeks: opereret ben over ikke opereret ben x 100 
 

Step up and over and back: Ud fra de acceptable værdier kan det tolkes at alle patienter 

havde den forhøjende funktionalitet i knæet dvs. kraften, stabiliteten og bevægeligheden, var 

til sammen over det acceptable nemlig 90 %. T-tests p-værdi viser på 10 % signifikansniveau 

forskelle i DVD-gruppen og FYS-gruppen  

Forward Lunge: Begge værdier ligger inden for den acceptable værdisæt, nemlig over 90 %. 

Samlet set er alle værdier både i DVD-gruppen og i FYS-gruppen indenfor det acceptable i 

forhold til litteratur fra John Verner, SAKS og Grant. Ligeledes her ses ud fra t-testen p-værdi 

af at de to grupper er forskellige på en signifikansniveau på 10 %.  

Generelt ved de fysiske måleresultater er der ved 5 % signifikansniveau ingen forskel på 

variablerne. På 10 % - signifikansniveau er det kun de to funktionelle test, step up and over 

and back og forward lunge, som viser forskelle i de to grupper. 

 

7.2 Resultater af de økonomiske analyser 

7.2.1 Fælles resultater for cost-effectiveness analyse/ cost –utility analyse 

I det efterfølgende belyses de beregnede omkostninger, der måtte være tilknyttet RCT-studiet 

for henholdsvis DVD-gruppen og FYS-gruppen.  

Transporttiden var for DVD-gruppen imellem 3 minutter og 14 minutter i bil med tilhørende 

omkostninger i intervallet kr. 11,20 og kr. 49,20. For Fys-gruppen var transporttiden imellem 

1 minut og 16 minutter med omkostninger i intervallet kr. 16,80 og kr. 568,00.  

Da omkostningerne i DVD-tilbuddet er til en vis grad er afhængige af patientantallet og 

omkostningerne i FYS-gruppen er ligefrem proportionalt med antallet af patienter vil man 

kunne udregne et ligevægtsantal.  Ligevægtstilstanden kr.1217 med træning en gang om ugen 
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ligger mellem 35 og 36 patienter. Ligevægtstilstanden kr.2290 med træning to gange om ugen 

ligger mellem 10 og 11 patienter (bilag 24).. 

Beskrivelse af resultaterne ved omkostningsberegningen 
 
Omkostninger 

 
DVD-gruppen 
ved  5 patienter 

 
FYS -gruppen 

Ved 7 patienter 
 
Holdtræning 

 
0 

 
1072 

 
Lønomkostning  

 
620 

 
0 

 
Lokaleleje  

 
23 

 
0 

 
Etableringsomkostninger 

 
5 

 
0 

 
DVD-produktion 

 
3365 

 
0 

 
DVD til patientbrug 

 
30 

 
0 

 
Transportomkostninger 

 
21 

 
145 

 
Receptpligtig medicin 

 
0 

 
0 

 
Uddannelsesomkostninger 

 
339 

 
0 

 
Værdi af forbrugt patienttid til træning 

 
0 

 
0 

Totale omkostninger, uden 
produktions tab 

 
4403 

 
1217 

 
Produktionstab 

 
27.535 

 
3890 

 
Totale omkostninger 

 
31.938 

 
5107 

Tabel 7.7 Omkostninger beregnet for RCT-studeit i hele kroner. 
 

I de to nedenstående afsnit vedrørende resultater af cost-effectiveness og resultater af cost-

utility analyserne vises tabel 7.8 og tabel 7.9, hvor DVD-gruppen betegnes med A og FYS-

gruppen med B. I række a er resultaterne fra RCT-studiet gjort op med fem deltagere og i 

række b er resultaterne opgjort med 105 deltagere i hver gruppe. Ud fra den antagelse fra 

Århus Sygehus, hvor 70 % (105) af alle korsbåndsoperationer er ukomplicerede og 30 % (45) 

kræver ekstra behandling. De nedenstående betragtninger vedrørende produktionstabet er 

gældende for både CEA-resultaterne og CUA resultaterne. 

 

7.2.2 Resultater af Cost-effectiveness analysen 

Ved at summere differencen mellem baseline og første follow-up for de fem dimensioner i 

KOOS får DVD-gruppen et indekstal, der er 1,06 og Fys-gruppen et indekstal, der er 0,68. 

Disse tal kan bruges i cost-effectiveness beregningerne for de to grupper. 
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En betydningsfuld omkostning i dette scenarium er produktionstabet. Konsekvenserne ved, at 

der er stor forskel i de to gruppers sammensætning i forhold til erhvervsaktive og studerende, 

betyder, at DVD-gruppens produktionstab for studieperioden bliver kr. 27.535 og FYS-

gruppens produktionstab for perioden bliver kr. 3.890 (bilag 25). For at belyse, hvor stor 

indflydelse denne forskel betyder for resultaterne på Cost-effectiveness ratioen, har vi valgt at 

udelade produktionstabet har i række c – e. Prisen pr. resultatet på cost-effect ratioen falder 

fra kr. 74.505 til kr. 62.784 ved at lade patienttallet stige fra 4 patienter til 105 patienter. En 

besparelse på kr. 11.721 ved at lade patienttallet stige. Ved at udlade produktionstabet fra 

RCT-studiet og hvis man antager, at der skal behandles 105 patienter (række d), falder 

omkostningerne i DVD-gruppen så meget, at man faktisk sparer penge ved at bruge DVDen i 

forhold til FYS-gruppen. Fra en omkostning på kr. 10.821 til en besparelse på kr. 900. 

  
Beskrivelse 

 
    Cost A – cost B__ 
KOOS A – KOOS B 

 
Ratio 

 
Resultat 

 
a 

 
CEA 4 patienter 
RCT-studie 

 
32.864 – 4.552_ 

1,06 – 0,68 

 
28.312 

0,38 

 
74.505 kr. 

 
b 

 
CEA 105 patienter  
RCT-studie 

 
28.410 – 4.552_ 

1,06 – 0,68 

 
23.858 

0,38 

 
62.784 kr. 

 
c 

CEA 4 patienter 
minus prod.tab 
RCT-studie 

 
5329 – 1217_ 

1,06 – 0,68 

 
4112_ 
0,38 

 
10.821 kr. 

 

 
d 

CEA 105 patienter 
minus prod.tab 
RCT-studie 

 
875 – 1217__ 

1,06 – 0,68 

 
-342_ 
0,38 

 
e 

CEA 105 patienter  
minus prod. tab plus  
ekstra træning 

 
875 – 2290__ 

1,06 – 0,68 

 
-1415_ 

0,38 

Når det er tydeligt at DVD 
er dominerende er det 

unødvendigt at udregne 
cost-effectiveness ratioen. 
DVDen er mest omkost-

ningeseffektiv 

Tabel 7.8  Beregning af cost-effectiveness ratioen         A = DVD-gruppen, B = FYS-gruppen 

 

7.2.3 Resultater af Cost-utility analysen 

Forskellen i QALY opgjort ud fra EQ-5D udgør 0 – 10 uger = 70 dage = 0,1918 år med 

perfekt helbred. Vi bruger cost-utility ratioen (note 13) til udregning af forskellen i 

nytteeffekten af de to rehabiliteringstilbud.  

Også i udregningen af cost-utility rationen, har den store forskel i produktionstab 

konsekvenser. For at belyse dette, har vi her valgt at udelade produktionstabet har i række c –

e. Prisen pr. QALY falder fra kr. 192.992 til kr. 162.631 ved at lade patienttallet stige fra 4 

patienter til 105 patienter. En besparelse på kr. 30.361 ved at lade patienttallet stige. Ved at 

udlade produktionstabet fra RCT-studiet og hvis man ydermere antager, at der skal behandles 
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105 patienter (række d), falder omkostningerne i DVD-gruppen så meget, at man faktisk 

sparer penge ved at bruge DVDen i forhold til FYS-gruppen. Fra en omkostning på kr. 28.029 

til en besparelse på kr. 2.331. 

  
Beskrivelse 

 
    Cost A – cost B__ 
QALY A – QALY B 

 
Ratio 

 
Resultat 

 
a 

CUA 4 patienter 
RCT-studie 

 
 32.864 – 4.552_ 
0,1541 – 0,0074 

 
 28.312 
0,1467 

 
192.992 kr. 

 
b 

CUA 105 patienter  
RCT-studie 

 
  28.410 – 4.552_ 
0,1541 – 0,0074 

 
 23.858 
0,1467 

 
162.631 kr. 

 
c 

CUA 4 patienter 
minus prod.tab 
RCT-studie 

 
  5329 – 1217_ 
0,1541 – 0,0074 

 
  4112_ 
0,1467 

 
28.029 kr. 

 
 
d 

CUA 105 patienter 
minus prod.tab 
RCT-studie 

 
    875 – 1217__ 
0,1541 – 0,0074 

 
 -342_ 
0,1467 

 
e 

CUA 105 patienter  
minus prod. tab plus  
ekstra træning 

 
    875 – 2290__ 
0,1541 – 0,0074 

 
-1415_ 
0,1467 

Når det er tydeligt at 
DVD er dominerende er 

det unødvendigt at 
udregne cost-utility 

ratioen. DVDen er mest 
omkost-ningeseffektiv 

Tabel 7.9  Beregning af cost-utility ratioen         A = DVD-gruppen, B = FYS-gruppen 
 
I række e vises resultatet for 105 patienter, der modtager træning to gange om ugen. Her 

bliver besparelsen endnu tydeligere sammenlignet med den gældende praksis på mange 

hospitaler med træning to gange om ugen. 

Når vi ser på resultaterne for Privat Praksis gælder det, at omkostningerne er ligefrem 

proportionale med antallet af patienter og for DVD-tilbuddet gælder det, at nogle af 

omkostningerne er afhængige af antallet af patienter. Dette betyder, at man vil kunne udregne 

en ligevægtstilstand. Ved at udeladelse produktionstabet og henholdsvis træning en eller to 

gange om ugen vil ligevægtstilstanden ligge mellem 35 og 36 patienter for træning en gang 

om ugen og mellem 10 og 11 patienter ved træning to gange om ugen.  

 

7.3 Resultater af den kasseøkonomiske analyse. 

Den kasseøkonomiske analyse vil benytte det sundhedssektorielle perspektiv for at belyse, 

hvilke omkostninger de fire praksisser har i forbindelse med rehabilitering af 

korsbåndspatienter. De følgende kasseøkonomiske beregninger vil ikke forholde sig til, om 

der kan være effektmæssige forskelle i de forskellige praksisser. Det er udelukkende 

omkostningsberegninger på antagelsen om, at effekten vil være ens i de fire praksisser. 

Ressourceforbruget vil tage udgangspunkt i det afsnit 4.2.5.  

Forudsætninger for omkostningsmåling er betragtet ud fra sundhedssektorens perspektiv i den 

kasseøkonomiske analyse.  
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Under forskellige forudsætninger vil vi i den kasseøkonomiske analyse beskrive, hvordan 

budgetvirkningen for de totale omkostninger vil være for de fire praksisser.  

Da denne 

kasseøkonomiske 

analyse dækker en 

tidshorisont på 10 

år, er der foretaget 

beregninger for 

fremtidig nytte af 

nutidsomkostning

er. Der reguleret 

for henholdsvis 

inflation og 

diskontering med 

raterne 2 % og 3 

%. Dette er valgt 

på baggrund af           Figur 7.7 Samlede omkostning udregnet over 10 år. X-aksen kroner, y-aksen år. 

tidligere afsnit om diskontering. Inflationsrenten og diskonterings-renten er valgt på baggrund 

af teo-retisk litteratur omkring emnet. Vi har valgt at lade omkostningerne finde sted i starten 

af året, hvilket betyder at omkostningerne det første år ikke er justeret for inflation og 

diskontering. 

Dette vises i tabel 

7.10. Figur 7.7 

viser de samlede 

omkostninger 

fordelt på en ti-års 

periode. Figuren 

afspejler udsving-

ene i etablerings-

omkostningerne i 

år 1 og år 6 for de 

tre praksisser, 

DVD-tilbuddet,        Figur 7.8 Samlede omkostninger over 10 år.  

Århus Sygehus og Falck Rehab Varde.  
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Der ses ingen udsving hos Privat Praksis, idet perspektivet er sundhedssektorielt (amtets), idet 

amtet køber en ydelse hos Privat Praksis. 

Figur 7.8 viser de totale omkostninger for de fire praksisser uden påvirkning af inflation og 

diskontering. Her ses at Privat Praksis er betydeligt billigere end de øvrige praksisser. Der er                      

en forskel mellem Privat Praksis og DVD-tilbud på kr. 619.352, og til Århus Sygehus er der 

en forskel på kr. 1.444.595 og til Falck Rehab Varde en forskel på kr. 2.226.915. Det vil sige 

fra den billigste praksis til den dyreste praksis er der en forskel på kr. 2.226.915. Dette er for i 

alt 150 korsbåndsopererede patienter. 

I tabel 7.10 vises de sammenlignelige beregninger for de fire praksisser, hvor 

forudsætningerne er at antallet af patienter er 150 og kvmprisen er kr. 800, men under 

påvirkning af inflation og diskontering. Række a viser beregningerne af de 

totaleomkostninger med inflationsrenten 2 % og 0 % i diskontering. Række b viser 

beregningerne med inflationsrenten 0 % og diskontering af de totale omkostninger med 3 % 

og række c viser de totale omkostninger påvirket af både inflation og diskontering med 

henholdsvis 2 % og 3 %. 

  
 

Privat Praksis  DVD-projekt Århus Sygehus Falck Rehab 
Varde 

 
A 

Inflationsrente 2 %, 
diskonteringsrente 0 %. 
I alt  

 
1.710.215 

 
2.378.219 

 
3.287.816 

 
4.142.146 

 
B 

Inflationsrente 0 %, 
diskonteringsrente 3 %. 
I alt 

 
1.372.283 

 
1.928.938 

 
2.646.837 

 
3.337.072 

 
C 

Inflationsrente 2 %, 
diskonteringsrente 3 %, 
I alt 

 
1.495.379 

 
2.092.734 

 
2.880.339 

 
3.788.795 

Tabel 7.10 De totale omkostninger udsat for inflations og diskonteringspåvirkning  
De fire beregninger (figur 7.8 og tabel 7.10) viser, at uanset om man tager de totale 

omkostninger uden eller med påvirkning af inflation og/eller diskontering er Privat Praksis det 

billigste tilbud, når man forudsætter, at der skal behandles 150 patienter og at kvmprisen er kr. 

800. De fire beregninger viser også, at når der er så stor spredning på de totale omkostninger 

lader deres indbyrdes forhold sig ikke påvirke af inflation og diskontering. Privat Praksis er i 

alle tilfælde det billigste tilbud, når man forudsætter, at der skal behandles 150 patienter og at 

kvmprisen er kr. 800.  

 

7.3.1 Resultater af sensitivitetsanalyser. 

I vores beregninger har vi lavet sensitivitetsanalyser på de variabler, der hedder antal patienter 

og kvmpris. I disse beregninger viser vi kun de totale omkostninger og beregninger for 2 % 

inflation og 3 % diskontering. Kvmprisen er brugt som variabel, idet der er forskel på om de 
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forskellige tilbud sættes i værk i Århus Kommune (kr. 800) eller Varde Kommune, hvor Falck 

Rehab Varde (kr. 490) er placeret. Vi har brugt at ændre variablen antal patienter til 75, idet 

det andre steder i landet vil være sandsynligt, at der bliver opereret færre patienter end på 

Århus Sygehus. Vi vil desuden vise beregning på, hvordan forholdene vil tage sig ud, hvis der 

også i Privat Praksis bliver til budt træning to gange om ugen. Vi vil tage udgangspunkt i 

RCT-studiet, men ekstrapolere tallene så de forskellige praksisberegninger bliver sammen-

lignelige.                     

I det følgende vil vi vise, hvad der sker når man ændre på variablerne antal patienter og 

kvmprisen. I det første eksempel, tabel 7.11 ændrer vi kvmprisen fra kr. 800 til kr. 500 og 

beholder 150 patienter. Her vises det samme som tidligere, at Privat Praksis er billigst med en 

forskel til DVD-tilbud på kr. 570.081, forskel til Århus Sygehus på kr. 1.306.064, forskel til 

Falck Rehab Varde på kr. 1.966.354. 

 
 

Privat Praksis  DVD-projekt Århus Sygehus Falck Rehab Varde 

 
I alt 

 
1.495.379 

 
2.065.460 

 
2.801.443 

 
3.461.733 

Tabel 7.11 Inflationsrente 2 %, diskonteringsrente 3 %, af de Totale omkostninger i sammenlignelige 
beregninger med 150 patienter og kvmpris på kr. 500. 
 

I tabel 7.12 ændres variablen på antallet af patienter fra 150 til 75 patienter og viser 

forskellene mellem de forskellige praksisser med kvmpris på kr. 800. Dette betyder endnu 

engang at Privat Praksis er billigst med en forskel til DVD-tilbud på kr. 400.766, forskellen til 

Århus Sygehus er kr.734.569 og forskel til Falck Rehab Varde på kr. 1.201.304.  

 
 

Privat Praksis  DVD-projekt Århus Sygehus Falck Rehab Varde 

 
I alt 

 
747.692 

 
1.148.458 

 
1.482.261 

 
1.948.996 

Tabel 7.12 Inflationsrente 2 %, diskonteringsrente 3 %, af de Totale omkostninger i sammenlignelige 
beregninger med 75 patienter og kvmpris på kr. 800. 
 

I tabel 7.13 ændres på begge ovenstående variabler, patientantallet fra 150 til 75 og kvmprisen 

fra kr. 800 til kr. 500. Dette viser, at Privat Praksis stadig er den billigst løsning. Privat 

Praksis er henholdsvis kr. 385.410 billigere end DVD-tilbuddet og kr. 695.075 billigere end 

Århus Sygehus modellen. Falck Rehab Varde er her kr.1.046.690 dyrere end Privat Praksis. 

Dette viser at, ved ændre kvmprisen fra kr.800 til kr.500 falder udgifter henholdsvis kr. 

15.356 for DVD-gruppen, kr. 39.494 for Århus Sygehus og kr. 154.614 for Falck Rehab 

Varde. For Privat Praksis, DVD-gruppen og Århus Sygehus er kvmprisen ikke væsentlig 

udslaggivende faktor.  

     



_______________________________________________________________________________________ 
Masterafhandling i rehabilitering                     Side                      Udarbejdet af:  Søren-Peder Aarvig 
                                                                                                                            -  Birgitte Cecilie Espensen 

84 

 
 

Privat Praksis  DVD-projekt Århus Sygehus Falck Rehab Varde 

 
I alt 

 
747.692 

 
1.133.102 

 
1.442.767 

 
1.794.382 

Tabel 7.13 Inflationsrente 2 %, diskonteringsrente 3 %, af de Totale omkostninger i sammenlignelige 
beregninger med 75 patienter og kvmpris på kr. 500.  
 

Tabel 7.14 viser omkostningerne for Privat Praksis, når der ligesom hos Falck Rehab Varde 

tilbydes holdtræning to gange om ugen samt individuelle behandlinger for 30 % af 

patienterne. Det vises med delvis egen betaling. Det vil sige, at Sygesikringen har betalt fuldt 

honorar kr. 153,20 for de første fem gange, og de efterfølgende behandlinger er der egen 

betaling på kr. 92,99 med sygesikringsandel på kr. 60,21, som i de tidligere beregninger for 

Privat Praksis. Dette giver en øget omkostning for Privat Praksis på kr. 605.296. Man vil 

således se, at Privat Praksis ikke længere er billigst. DVD-tilbuddet er billigere. Ved 150 

patienter og kvmpris på kr. 500 er forskellen kr. 35.215, og hvis kvmprisen er kr. 800 er 

forskellen kr. 7.941. Differencen mellem Privat Praksis og Århus Sygehus og Falck Rehab 

Varde formindskes med kr. 605.296. 

 
 

Privat Praksis  
Inflation 0 %, diskontering 0 %, 

Privat Praksis  
Inflation 2 %, diskontering 3 %, 

 
I alt 

 
2.194.090 

 
2.100.675 

Tabel 7.14 Sensitivitetsanalyse på Privat Praksis med ekstra træning og egen betaling ved 150 patienter. 
 

Ved at ændre variablen kvmpris fra 800 til 500 sker der en lille ændring i udgifterne, dog ikke 

således at det ændre ved, hvad der er det billigste tilbud, og hvad der er det dyreste. For Falck 

Rehab Varde sker den største ændring, hvor udgifterne falder med kr. 327,026. I Privat 

Praksis sker der ingen ændring i udgifterne, idet udgifterne udelukkende er afhængige af, hvor 

mange patienter man behandler, idet det er sygesikringens takster, der her er gældende. For 

henholdsvis DVD-tilbuddet og Århus Sygehus falder udgifterne med kr. 27,274. og kr. 

78.896, hvilket må anset for at være en meget lille ændring, idet det er 1,3 % for DVD- 

tilbuddet og 2,7 % om året for Århus Sygehus. For Falck Rehab Varde falder udgifter med 8,6 

% over den ti-årige periode.  

Ved at ændre på antallet af patienter fra 75 til 150 patienter stiger udgifterne. I Privat Praksis 

stiger udgifterne med 100 %, hvorimod udgifterne kun stiger med 83 %  

ved DVD- tilbuddet og 94 % ved Århus Sygehus og Falck Rehab Varde.  

Når vi samlet ser på de ovenstående beregninger ud fra et sundhedssektorielt perspektiv over 

en ti-årig periode, er Privat Praksis det billigste, hvis man antager at tilbyde træning en gang 

om ugen. Hvis man derimod, som det er praksis andre steder (bilag 2), træner flere gange 
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ugentligt, vil DVD-tilbuddet blive billigere, men Privat Praksis vil kun være lidt dyrere og 

dermed meget konkurrencedygtig med de øvrige tilbud.  

 

Kapitel 8 Diskussion  

I det følgende diskuteres studiets resultater, herefter studiets design, metoder og deltagerne 

diskuteres. 

 

8.1.1 Diskussion af resultaterne i dette studie. 

Vores resultater viser, at patienter, der selvtræner efter DVD i de tre første måneder efter en 

korsbåndsoperation, får et højere outcome i helbredsrelateret livskvalitet, QALY og KOOS 

end de patienter, der træner i Privat Praksis. De fysiske effektmål er ens.  

I resultatafsnittet har vi opstillet forskellige antagelser til at danne grundlag for vores 

økonomiske beregninger. Dette gælder både for cost-effectiveness/cost-utility analysen med 

det samfundsøkonomiske perspektiv og for den kasseøkonomiske analyse med det 

sundhedssektorielle perspektiv. Under visse forudsætninger er Privat Praksis den billigste i 

begge analyser. Under andre forudsætninger er Privat Praksis kun billigst i den 

kasseøkonomiske analyse. Ved at bruge vores ligevægtsudregninger (bilag 24) kan man i 

forhold til de forventede antal patienter regne ud, hvilket tilbud der vil være det mest 

økonomiske at iværksætte i et lokalområde. Dette er under forudsætning af, at man kun vil 

forholde sig til de fysiske resultater i studiet. Hvis man også vil forholde sig til de 

livskvalitetsmæssige parametre, skal man i nogle tilfælde gå på kompromis, idet der er en 

tendens til, at de er lavere i Privat Praksis.  

Vores studie viser, at patienter, der fra starten af rehabiliteringsforløbet bliver engageret 

meget i deres eget forløb, sandsynligvis vil komme ud med et tilfredsstillende outcome og er 

omkostningseffektivt. Et tysk studie (Frosch, 2001) viser, at patienter, der træner fire til fem 

gange ugentligt, også er omkostningseffektivt, fordi disse patienter havde 35 % færre 

sygedage end kontrolgruppen. Samfundet oplevede derved et mindre produktionstab. I det 

tyske studie anbefalede forfatteren, at det kun var udvalgte patienter, der fik dette tilbud. Dette 

vil også være gældende for et fremtidigt DVD-tilbud.  

Vi mener, at denne rehabiliteringsform vil kunne bruges til andre diagnosegrupper, for 

eksempel rygpatienter efter en diskusprolapsoperation, og patienter, der har fået en nyt 

knæled samt hjertepatienter, der har foretaget en ballonudvidelse. At benytte radio, fjernsyn, 

video, eller DVD i forbindelse med træning er ikke noget nyt. I mange år har man kunnet 
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købe videobånd og DVDer til træning, for eksempel ”Baller af stål”, ”Mave som et 

vaskebræt” osv., men de har alle udelukkende henvendt sig til raske mennesker. Vi har 

desværre ikke igennem vores litteratursøgning fundet andre undersøgelser, hvor effekten af 

DVD-rehabilitering er blevet testet. Vi er dog blevet oplyst om et endnu ikke offentliggjort 

forsøg, hvor man tester træningseffekten hos ældre, som har trænet efter et videobånd.  

    

8.1.2 Diskussion af livskvalitet, som effektmål for korsbåndsopererede  

Som tidligere nævnt har vi ikke kunnet finde litteratur vedrørende rehabilitering af 

korsbåndspatienter, der bruger livskvalitet eller helbredsrelateret livskvalitet som effektmål. 

Det er så det vi har forsøgt at tilvejebringe. Vi har brugt EQ-5D og VAS. Resultaterne herfra 

findes i afsnit 7.1.2 og afsnit 7.1.3. EQ-5D resultaterne viser, at DVD-gruppen har en større 

fremgang end FYS-gruppen. Det gælder for dimensionerne; bevægelse, sædvanlige aktiviteter 

og smerter. I VAS/NRS tegner sig det samme billede. DVD-gruppen scorer bedre, både i 

forhold til oplevelsen af deres knæ lige nu og til deres forventninger til deres knæfunktion om 

tolv måneder. Billedet gentager sig ligeledes i forhold til KOOS. Her har DVD-gruppens 

patienter haft den største fremgang, især i forhold til sport, livskvalitet og smerte. 

DVD-gruppens deltagere har trænet mere specifikt end FYS-gruppen. Udsagn fra 

holdtrænings-fysioterapeuten tyder på, at FYS-gruppens deltagere generelt ikke trænede 

nævneværdigt derhjemme, selv om de hver gang blev opfordret til det. Resultaterne i afsnit 

7.1.5 bekræfter dette. Hvorfor? Bliver de fastholdt i en sygerolle ved at komme hen at træne 

sammen med andre ”syge”. Det er jo normalt ikke det der sker ved gruppebehandling 

(Gelsomina 2000), men hvorfor er de ikke blevet bedre? 

 

8.1.3 Diskussion af deltagernes indstilling til deres egen rehabilitering - betydning for 

resultaterne  

I vores afsluttende spørgeskema var der et spørgsmål: ” Hvis jeg fortsætter genoptræningen 

vil det være hos?”. Her er der en tydelig forskel i vægtningen af, hvor de ville fortsætte deres 

rehabilitering. FYS-gruppen holdt fast i fysioterapeuten, hvorimod DVD-gruppen ville 

fortsætte på egen hånd i idrætsregi. Når man sammenholder dette med det foregående, virker 

det som om, at deltagerne i DVD-gruppen har et mere optimistisk forhold til deres egen 

situation, både i forhold til hvordan de synes det går lige nu, hvordan de forventer at det vil gå 

om et år og til hvad de kan klare (træne selvstændigt i en idrætsforening). Skyldes det, at de 

igennem deres rehabilitering fra starten selv har skullet være den aktive, og at de selv i højere 

grad end FYS-gruppens deltagere har haft ansvaret for at få noget ud af rehabiliteringen de 
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første tre måneder? Er de i højere grad end FYS-gruppens deltagere blevet empowered, 

og/eller skyldes det, at de i gennem hele forløbet ”bare” har set deres nuværende tilstand, som 

en forbigående tilstand i et ellers godt liv. De har på trods af korsbåndsskaden til stadighed 

haft en oplevelse af sammenhæng i deres tilværelse, som Aaron Antonovsky forklarer det 

(Thyboe, 2005). Det samme billede tegner sig i det afsluttende spørgeskema, DVD-gruppen 

svare mere positivt end FYS-gruppen. Dette kan skyldes flere ting. For det første kan det være 

tilfældig, men ifølge Aaron Antonovsky (afsnit 1.2.3), kan det tolkes således, at de, der træner 

ved en fysioterapeut, befinder sig i de spændinger, der er mellem syg og rask, som medvirker 

til at patienten bliver mere opmærksom på symptomer, de har fra knæet.    

 

8.1.4 Diskussion af studiets design og undersøgelsesmetoder  

Styrken ved dette studiedesign er, at deltagerne er blevet randomiseret, efter en 

blokrandomisering. Dette var det rigtige valg, idet det viste sig, at stikprøven ikke blev så 

stor, som vi forventede.  En stikprøve på 13 patienter må anses for at være meget lille, og 

dette betyder, at der kan fremkomme usikkerheder i resultaterne. Derfor har vi i denne 

afhandling flere gange har gjort opmærksom på, at det er et pilotstudie, som kræver at 

forsøget bliver gentaget med en større stikprøvestørrelse, for at man kan udtale sig om, at 

resultaterne er signifikante. Det havde været en styrke, hvis vi kunne have blindet forsøget, 

især i forbindelse med de fysiske måleparametre og dataanalysen. Dette var dog ikke muligt, 

og vi valgte, at det var bedre for studiet, at de der udførte testene havde en høj inter-tester 

reliabilitet. 

Studiet har benyttet spørgeskemaer, der er validerede. KOOS er valideret til målgruppen, EQ-

5D er valideret generelt til den danske befolkning. Dette styrker studiets validitet. KOOS og 

EQ-5D er begge valideret op imod SF-36, hvilket styrker deres indbyrdes forhold, uden at de 

er valideret imod hinanden. Det er ud fra denne antagelse, at vi har valgt at benytte KOOS i 

cost-effektiviness analysen og EQ-5D i cost-utility analysen, selvom ingen af disse resultater 

er signifikante. Vi kunne have valgt resultaterne fra de funktionelle test i cost-effektiviness 

analysen, da disse resultater er signifikante ved 10 %, men testene er ikke standardiserede. 

Målebias har vi søgt minimeret ved vores valg af tester, der har stor erfaring i testning af 

stabilitet og ledbevægelighed. Vedrørende de funktionelle test har vi ikke noget at 

sammenligne dem med. Dette er en stor svaghed for resultaterne herfra. Vi synes, at vores 

valg har været godt under omstændighederne, men disse test bør afprøves på raske mennesker 

og knæpatienter med hensyn til antal gentagelser, højde på skamlen, længden i fremfaldet m. 

m. Disse parametre skal afprøves for at finde ud af, hvornår de er sensitive og specifikke nok. 
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Det er et problem for fysioterapeuter i daglig praksis, at der ikke er validerede submaksimale 

test til udførelse i klinikken. Symmetriindekset er et valideret mål til brug imellem det 

opererede og ikke opererede ben (Verner 2006, Grant 2005). 
For at udelukke en økonomisk bias har deltagerne i FYS-gruppen fået en genoptræningsplan 

med ret til ti gange fysioterapi. Derved har vi søgt at sikre os at FYS-gruppens deltagere 

gennemførte projektet uden at skulle tænke på økonomiske konsekvenser. 

 

Kapitel 9 Konklusion 

På problemformuleringen kan der konkluderes, at DVD-gruppen opnår en bedre effekt end 

FYS-gruppen, når træningseffekten komme til udtryk i form af EQ-5D og KOOS. I forhold til 

de fysiske måleinstrumenter er effekten ens for de to grupper. Resultaterne for EQ-5D og 

KOOS er ikke signifikante hverken ved 5 % eller 10 % signifikansniveau. Ved de fysiske 

effektmål er resultaterne for de funktionelle test signifikante ved 10 % signifikansniveau.  

Cost-effectiveness og cost-utility analysen viser, at DVD-tilbuddet både er billigst og har den 

samme eller bedre effekt holdtræningstilbuddet. DVD-tilbuddet er dermed mest 

omkostningeeffektivt set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. I den kasseøkonomiske 

analyse ud fra det sundhedssektorielle perspektiv af de fire praksisser, vises det entydigt at 

Privat Praksis er det billigste tilbud. Udgangspunktet for den kasseøkonomiske analyse har 

været rehabilitering efter korsbåndsoperation med træning hos fysioterapeut en gang om ugen. 

På dette pilotstudie kan vi konkluderer, at hypotesen: DVD-støttet hjemmetræning efter 

korsbåndsoperation giver mindst ligeså god effekt eller bedre effekt end fysioterapeut 

superviseret holdtræning, er bekræftet. 

Hypotesen: DVD-støttet hjemmetræning efter korsbåndsoperation giver mindst ligeså god 

effekt som fysioterapeut superviseret holdtræning og er desuden billigere i drift, er ligeledes 

bekræftet. 

Hypotesen: DVD-støttet hjemmetræning er forbundet med færre omkostninger end 

fysioterapeut superviseret holdtræning, bliver ud fra et samfundsmæssigt perspektiv 

bekræftet, men forkastes ud fra det sundhedssektorielle perspektiv. Vælger man at tilbyde 

træning to gange om ugen, vil Privat Praksis ikke længere være billigst, men dog stadig meget 

konkurrencedygtig i forhold til DVD-tilbuddet og praksis svarende til Århus Sygehus. 

 

Kapitel 10 Perspektivering 

Med den nye kommunalreform som træder i kraft den 01.01. 2007, vil rehabiliteringstilbuddet  
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til mange diagnosegrupper blive vurderet. Hvordan kommunerne vælger at prioritere de 

forskellige rehabiliteringsforløb ved vi intet om endnu? Og vi ved heller ikke om 

kommunerne udelukkende vil gå efter det billigste tilbud, eller vil de satse på, at tilbuddet 

både skal være effektivt og økonomisk?   

Med denne afhandling har vi sat et scenarium op, som tager udgangspunkt i at 70 % af de ca. 

3500 patienter, som hvert år bliver opereret på landsplan, for en korsbåndskade har et 

ukompliceret forløb og derfor vil kunne gøre brug af DVD-støttet hjemmetræning. 

Perspektiverne i dette nye tiltag vil blandt andet gøre det meget lettere for kommunerne, 

idrætsklinikker, fysioterapeutklinikker og andre, der arbejder med rehabilitering og 

genoptræning at koble sig på og udvikle en ny teknologisk løsning til brug for de patienter, 

der kan håndtere dette. Dette vil frigøre personaleressourcer til gavn for de grupper af 

patienter, der kræver mere personlig og individuel assistance. Denne model kan også virke 

motiverende, idet den giver frihed og ansvarlighed til patienten, så man ikke er afhængig af 

faste træningstider hos fysioterapeuten. Vi forstiller os også, at DVD-støttet hjemmetræning 

vil kunne bruges til andre patienttyper, som har brug for rehabilitering efter et sygdomsforløb 

eller operation. Dette kunne for eksempel være hjertepatienter eller personer, som har fået 

knæalloplastik. I vores perspektiv ser vi endnu længere frem og mener, at den ultimative 

løsning ville være hvis patienterne fik udleveret en PDA (en håndholdt computer), med 

individuelle tilpassede øvelser. Ved at give patienterne en PDA med de tilhørende udviklede 

programmer ville det ikke bare være at få udleveret en CD-rom med forskellige 

standardvideoklip. PDAen vil give patienten en frihed til at træne overalt og ikke kun i 

arbejdsværelset, hvor computeren står. Også når patienten tager på weekend, er der ingen 

undskyldning for ikke at få lavet sine øvelser. PDAen muliggør også en mere tæt kontakt 

imellem behandlere og patienter i den mere frie og uafhængige situation. Denne 

kommunikation kan muliggøre hurtige ændringer i øvelsesprogrammet. Patienten vil kunne 

sende billeder af sit knæ til fysioterapeuten, til vurdering af for eksempel hævelse, hvis 

patienten har brug for en sådan vurdering. Dette er en udvikling med udbredelsen af 

mobiltelefonien af de vaner og måder, hvorpå moderne mennesker i dag kommunikerer. 

Denne form for teknologi er blevet testet i kort periode til fire patienter på Falck Rehab 

Varde, men endnu er det en meget dyr løsning både i etablering og drift, og det endnu ikke 

blevet undersøgt hvorledes effekten er.  

Det kunne være interessant at undersøge om effekten af PDA-træning er den samme eller om 

det bedre end DVD-støttet hjemmetræning? 
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Kapitel 11 Noter  

Note ad 1 s.13:  Subjektiv evaluering: KOOS: Knee injury Osteoarthritis Outcome Score, 

spørgeskema (bilag 1), se afsnit 3.2.3, IKDC: International Knee 

Documentation Committee guidelines  

Note ad 2 s.14:   Proprioception: Led og stillingssansen.   

Note ad 3 s.17:   QALY: Quality adjusted life years. På dansk: Kvalitets justerede leveår.  

Note ad 4 s.19:   Århus Sygehus = Idrætsklinikken, Århus Sygehus Tage Hansen gade; Falck 

rehab Varde; Frederiksbjerg Fysioterapi = Privat Praksis; DVD-tilbud  

Note ad 5 s.23: WCPT står for Wold Congress for Physioterapist - 

http://www.wcpt.org/pulications/ downloads.php  

Note ad 6 s.23: ICF står for The International Classification of Functioning, Dissability and 

Health. Det hed i en tidligere udgave ICIDH2 (Interantional Classification 

of Fumctioning and Dissability.  

Note ad 7 s.29:  Kriterier for genoptræning i sygehusregi: 

• Genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt og/eller tæt 

tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt 

koordinering af genoptræning, udredning og behandling. 

•  Genoptræningsydelser, der af hensyn til patientens sikkerhed, 

forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt 

personale, som kun findes i sygehusregi. Anvendelsen af kriterierne 

har til formål at understøtte en meget snæver faglig afgrænsning af 

de ambulante genoptræningsforløb, der efter reglerne skal ydes i det 

regionale sygehusvæsen i den nye struktur. Det skal derudover 

bemærkes, at det ved anvendelsen af kriterierne ikke alene er 

diagnosen, men ofte patientens tilstand, herunder sygdommens 

sværhedsgrad, der afgør, om patienten efter udskrivning fra sygehus 

skal have tilbud om ambulant specialiseret genoptræning i 

sygehusvæsenets regi (www.im.dk).  

Note ad 8 s.36:   VAS = visual analog skala, TTO = time-trade off, se også afsnit 2.4.1  

Note ad 9 s.36:   Vægten af sundhedstilstanden er et indekstal mellem 0 og 1 udregnet ud fra 

EQ-5D. 

Note ad 10 s.48: Forsøgsdesign – fra at patienterne bliver inkluderet i undersøgelsen til 

forsøget afsluttes.  
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Note ad 11 s.57: Quadriceps = forreste lårmuskel.  

Note ad 12 s. 64: Kvmprisen = kvadratmeter-prisen 

Noter ad 13 s.79: Cost-utility ratio =       Cost DVD – Cost FYS__   
    QALY DVD – QALY FYS    
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