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• Er det omkostningseffektivt at arbejde med forbyggende 

tiltag i forholde til tryksår i kommunerne?

Baggrund for analysen



Hvor mange tryksår har 
implementeringen af i sikre hænder 

forebygget?

A: 276 B:198

D:403 C: 217



• Der var ingen analyser foretaget i danske kommuner optil 

2013

• Baseline data (incidens) fra Sønderborg og et 

sammenligneligt engelsk studie, viste en estimeret 

incidens rate på 12,5%.

• Incidens = angiver hvor mange over en bestemt periode

• Prævalens = angiver antal på et given tidspunkt

Hvad var udgangspunktet



De to alternativer vi kigge på



• Effekten af standard behandling før tryksårspakken= antal 

tryksår (2013)

• Effekten af tryksårspakken= antal tryksår (2017)

Effekten før og efter indførelsen af 
tryksårspakken



Hvilke data blev brugt



Hvor meget er de årlige omkostninger til  
behandle tryksår?

A: ca. 5mill B: ca. 7mill 

D: ca. 3millC: ca. 10mill



• Standard behandling 2013

• Effekt: 

• 0 forbyggede, 351 nyopstået

• Totale årlige omkostninger:

• 7.093.192kr.

• Pris pr. behandlet tryksår:

• 20.489,80kr

• Tryksårspakken 2017

• Effekt:

• 217 forebyggede tryksår

• Gået fra:

• 351 til 134 nyopstået 

• Totale årlige omkostninger:

• 4.487.532,50kr

Resultater



Hvor meget ”spare” kommunen på hvert 
forebygget tryksår? ressourcer der kan 

bruges andre steder

A: ca. 8.000 kr. B: ca. 10.000kr 

D: ca. 15.000krC: ca. 12.000kr



Gevinst 

For hvert tryksår som kommunen forebygger vha. 

tryksårspakken spares der 12. 007,60 kr.

Ud fra den fastsatte tærskelværdi på 20.489,86kr., som den er 

sammenlignet med, må man sige tryksårspakken er omkostningseffektiv



• Efter indførelsen af tryksårspakken:

• Forekomst af tryksår er i en 3 årig periode reduceret med 

61,82%

• Totale årlige omkostninger forbundet med tryksår er reduceret 

med 25,55%

Resultater



Hvor ses den største gevinst i det 
forebyggende arbejde af tryksår?

A: økonomien B: forebyggelige indlæggelser 

D: tiden til andetC: borgeren
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Tak for jeres opmærksomhed


