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Tilføjelser til evalueringsrapporten
Side 13 og side 19: De to utilsigtede hændelser, der fandt sted i projektet,
involverede som nævnt borgere, der i forvejen var i træningsforløb ved en
fysioterapeut. Tilføjelse: Disse to borgere burde ikke have været inkluderet i
projektet, jf. inklusionskriterierne (side 4).
Side 15: Under ydelser i forbindelse med praktisk hjælp er der udover indkøb og tilberedning/anretning af mad medtaget rengøring.

Rettelser til evalueringsrapporten
Side 15: De gennemsnitligt 59 minutter pr. uge pr. borger er ikke et resultat
fra Viborg Kommune. Tallet er et gennemsnit af flere kommuners anvendelse af DigiRehab.
Side 16: Efter afrapportering er vi blevet opmærksomme på, at data på
visiteret tid til personlig pleje og praktisk hjælp er blevet leveret til analysen
i minutter pr. dag – og ikke minutter pr. uge. Tidsenheden på y-aksen (figur
7) skal derfor rettes til ”Visiteret tid pr. dag (minutter)” og alle grafer forskydes opad i y-aksens retning, da alle minuttal ganges med syv for at få tiden
pr. uge.
Den gennemsnitlige visiterede tid er derved:
• Ved opstart af DigiRehab-forløbene:
61,76 minutter pr. dag * 7 = 432,32 minutter pr. uge ≈
7 timer og 12 minutter pr. uge
• I uge 12:
61,77 minutter pr. dag * 7 = 432,39 minutter pr. uge ≈
7 timer og 12 minutter pr. uge
Dette ændrer ikke ved konklusionen om, at der ingen forskel er i den gennemsnitlige visiterede tid pr. uge til personlig pleje og praktisk hjælp mellem
opstart af forløbet og uge 12.
På baggrund af ovenstående er følgende afsnit ikke længere korrekte:
Side 17: ”Dels var det mindre end halvdelen af borgerne, der modtog mere
end 60 minutters hjemmepleje pr. uge ved opstart af DigiRehab-forløbet…”.
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Side 20: ”Mindre end halvdelen af borgerne, der gennemførte DigiRehabforløbet, modtog mere end 60 minutters hjemmepleje pr. uge ved opstart af
træningen. Herved tyder det ikke på at være realistisk med en besparelse på
59 minutter pr. uge pr. borger…”.

Afsluttende kommentar
Alt tyder på, at borgerne, der er inkluderet i dataanalysen, er den korrekte
målgruppe med potentiale for en frigivelse af gennemsnitligt 59 minutter pr.
uge. Potentialet blev imidlertid ikke indfriet i projektet med de begrundelser
og forbehold, der er beskrevet i evalueringsrapporten.
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