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Resumé
Det danske sundhedsvæsen oplever stigende udfordringer i at levere kvalitetsydelser for dets borgere inden
for dets nuværende økonomiske rammer. Siden 2000 er sundhedsudgifterne pr. indbygger steget med 35% i
faste priser, og de samlede udgifter til sundhed er dermed vokset fra at udgøre 7,9 % af BNP til 9,8%. Det
skønnes at der i 2036 at være 400.000 flere ældre over 70 år, hvilket vil øge antallet af kronikere og multisyge
markant. Sundhedssektoren har derfor brug for nye metoder til at udvikle, og finansiere, bedre og mere
effektive sundhedsindsatser. Særligt tværgående, borgercentrerede og databaserede løsninger har her udvist
et lovende potentiale.
Sociale investeringsprogrammer er en ny finansierings- og samarbejdsmodel, der har til formål at udvikle nye
ressourceeffektive velfærdsindsatser – bl.a. inden for sundhed. Et socialt investeringsprogram er et
partnerskab om en velfærdsopgave, hvor serviceleverancen og finansieringen uddelegeres til nye aktører –
såsom civilsamfundsorganisationer, fonde og socialøkonomiske virksomheder. Den offentlige aktør vil primært
have en styrende funktion i forhold til opgaven, mens det operationelle og økonomiske ansvar varetages af
andre organisationer. Fordelen ved modellen er, at myndigheder kan mobilisere flere ressourcer til nye
indsatser, som de ikke kan levere alene uden at påtage sig en betydelig økonomisk risiko. Det kan for
eksempel være forebyggende og tværgående interventioner eller nye teknologibaserede metoder.
På internationalt plan blev det første sociale investeringsprogram inden for sundhed udviklet i 2015. I dag er
der mere end 22 programmer på verdensplan med en samlet kapital på ca. 620 mio. kr., og en række andre
programmer er samtidig under udvikling. I Danmark har særligt Den Sociale Kapitalfond og Den Sociale
Investeringsfond understøttet en markedsmodningsproces i forbindelse med sociale investeringsprogrammer.
Bl.a. har Den Sociale investeringsfond, som er et statsligt finansieringsorgan, afsat 78 mio. kr. til finansieringen
af disse programmer.
Sociale investeringsprogrammer i sundhedssektoren kan forstås som en forlængelse af principper indenfor
Value-based Healthcare og Population Health Management. Programmerne tilbyder her en konkret model til
udviklingen af nye sundhedsindsatser. Nationale og internationale erfaringer viser, at sociale
investeringsprogrammer har et særligt potentiale til at udvikle forebyggende indsatser, håndtere kroniske
sygdomsforløb samt aktivere teknologiske og databaserede sundhedsløsninger.
Sociale investeringsprogrammer kan designes på mange forskellige måder. Nogle programmer bygger
primært på traditionelle markedsmekanismer, mens andre er struktureret omkring mere netværksbaserede
løsninger. Udviklingen at sociale investeringsprogrammer bør altid tilpasses formålet og den konkrete
situation. Partnerskabsstrukturen, finansieringsmodellen, og investeringsstørrelsen betyder dog, at sociale
investeringsprogrammer kræver grundig forberedelse og planlægning.
Dette dokument har til formål at give offentlige myndigheder et bedre grundlag for at forstå og arbejde med
sociale investeringsprogrammer inden for sundhedsområdet. Andre aktører med interesse for sociale
investeringsprogrammer kan dog også have glæde af denne introduktion. Rapporten er baseret på
erfaringerne fra forsknings- og innovationsprojektet PreCare samt den internationale litteratur om sociale
investeringsprogrammer.
Rapporten er udviklet som led i PreCare projektet, som er støttet økonomisk af Innovationsfonden.
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1. Baggrund
Det danske sundhedsvæsen oplever i dag stigende udfordringer med at levere kvalitetsydelser til borgere
inden for dets nuværende økonomiske rammer. Siden 2000 er sundhedsudgifterne pr. indbygger steget med
35% i faste priser, og de samlede udgifter til sundhed er dermed vokset fra at udgøre 7,9 % af BNP til 9,8% 1.
Særligt kroniske lidelser udgør en stigende udgift for det offentlige sundhedssystem. Alene udgifterne relateret
til behandling og pleje af patienter med KOL, diabetes, lungekræft og hjertekarsygdomme udgør ca. 6 mia. kr.
hvert år2.
Det forventes at den demografiske og samfundsøkonomiske udvikling vil øge presset på sundhedssektoren.
Fortsætter den nuværende udvikling vil der i 2036 være 400.000 flere borgere over 70 år. Denne udvikling vil
alt andet lige øge sundhedsudgifterne, da borgeres træk på sundhedssystemet stiger med alderen.
Eksempelvis er sundhedsudgifterne for en person i 20’erne på ca. 12.000 kr. årligt, mens de for en 82-årig
ligger på 100.000 og for en 86-årig på 200.000 kr3. De aldersbestemte sundhedsudgifter kan i høj grad
forklares ud fra den øgede risiko for udvikling af kroniske sygdomme, der i mange tilfælde stiger i med alderen.
Særligt stigningen af multisyge, dvs. borgere med flere kroniske sygdomme, er en voksende udfordring for
sundhedsvæsenet, da det samtidig stiller flere krav til samarbejde og koordinering mellem behandlingstilbud.
Udover demografiske ændringer forventes det samtidig, at borgernes krav til sundhedssystemet vil stige i takt
med udviklingen af nye former for medicin, teknologi og behandlingsmetoder 4.
Håndteringen af disse udfordringer kræver et sundhedssystem, der er i stand til at levere helhedsorienterede
og ressourceeffektive indsatser i samspil med andre sundhedsaktører. I praksis skaber de nuværende
strukturelle rammer dog en række barrierer for at udvikle nye indsatser. Særligt to udfordringer bør nævnes:
1. Silobaserede systemer
Offentlige aktører mangler ofte redskaber og incitamenter til at koordinere sundhedsydelser på tværs
af myndigheder, hvilket er en afgørende betingelse for at arbejde borgercentreret. Resultatet er at
sundhedsaktører i mange tilfælde agerer uafhængigt mod forskellige mål og standarder – hvilket i
værste tilfælde kan lede til fremkomsten af parallelsystemer.
2. Budgetmæssige rammer:
Offentlige aktører arbejder ud fra faste budgetmæssige rammer. Dette kan i visse tilfælde hæmme
aktørerne fra at udvikle langsigtede indsatser, da der ikke eksisterer et økonomisk råderum til dette.
Indenfor sundhed er dette en særlig udfordring, fordi sygdomsforløb generelt bliver mere
ressourcekrævende at håndtere, jo senere der interveneres.
En række nye tværgående finansierings- og samarbejdsmodeller har potentiale til at udfordre disse strukturelle
barrierer. Det gælder blandt andet sociale investeringsprogrammer (i internationale sammenhænge kaldt ’Pay
for Success’ eller ’social impact bonds’), som grundlæggende set er et partnerskab mellem en offentlig
myndighed, en serviceleverandør og en investor. I programmet definerer myndigheden en opgave, som vil
hjælpe en specifik borgergruppe, og medføre konkrete økonomiske gevinster. Håndteringen af
problemstillingen uddelegeres til én eller flere sundhedsaktører, der har udvist en evne til at kunne udføre
opgaven bedre end eksisterende tilgange. Servicen finansieres af et lån fra en ekstern finansieringspartner,
der vil få tilbagebetaling i takt med at myndigheden oplever økonomiske gevinster. Det underliggende rationale
er, at offentlige myndigheder får mulighed for at igangsætte nye langsigtede og proaktive sundhedsindsatser
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uden at påtage sig det fulde finansielle ansvar. Metoden bag sociale investeringsprogrammer bruges især til
at mobilisere nye innovationsprojekter og skalere evidensbaserede indsatser.
Det første sociale investeringsprogram blev udviklet i 2010, og i dag er ca. 137 programmer implementeret på
globalt plan med en samlet kapital på ca. 3 mia. kr.5 22 af disse retter sig mod sundhedsområdet. I dansk regi
har flere aktører påbegyndt udviklingen af sociale investeringsprogrammer; særligt Den Sociale Kapitalfond
og Den Sociale Investeringsfond har fungeret som markedsmodningsaktører. Den Sociale investeringsfond,
som er et statsligt finansieringsorgan, har bl.a. afsat 78 mio. kr. til finansieringen af sociale
investeringsprogrammer i Danmark6. Og Den Sociale Kapitalfond har bl.a. udviklet de to første sociale
investeringsprogrammer i Danmark, der har fokuseret på indsatser indenfor uddannelse og beskæftigelse.
Dette dokument giver offentlige myndigheder et bedre grundlag for at forstå og arbejde med sociale
investeringsprogrammer inden for sundhedsområdet. Det kan samtidig benyttes af andre aktører med
interesse for sociale investeringsprogrammer og nye sundhedsindsatser. Rapporten er bygget op omkring fire
kapitler: 1) En redegørelse for sociale investeringsprogrammers grundlæggende funktioner, 2) En analyse af
sociale investeringsprogrammers anvendelsesmuligheder indenfor sundhedsområdet, 3) Et praktisk overblik
over hvordan offentlige aktører kan udvikle sociale investeringsprogrammer og 4) En liste over relevante
værktøjer og databaser ifm. udvikling af sociale investeringsprogrammer. Rapporten kan læses kronologisk
eller benyttes som opslagsværk alt efter behov. Indsigterne fra rapporten bygger på erfaringer fra forskningsog innovationsprojektet PreCare samt internationale erfaringer fra sociale investeringsprogrammer.
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2. Sociale investeringsprogrammer
Et socialt investeringsprogram er en samarbejdsmodel, hvor håndteringen af en problemstilling uddelegeres til en
serviceleverandør igennem en resultatbaseret kontrakt, og indsatsen finansieres af en ekstern investor. Den offentlige
myndighed vil dermed først betale for indsatsen, hvis de fastsatte resultater opnås. Modellen har udvist et særligt
potentiale til at overgå offentlige silostrukturer samt udvikle langsigtede og borgercentrerede indsatser. Derudover kan
de være særligt attraktive for offentlige myndigheder at udvikle, da myndigheden kun betaler, hvis projektet lykkedes –
og de dermed selv oplever økonomiske forbedringer. Udfordringerne ved at etablere sociale investeringsprogrammer
handler primært om de administrative omkostninger, der er forbundet med modellen – herunder de indledende
dataanalyser, udviklingen af samarbejdskontrakter og den løbende monitorering.

Et socialt investeringsprogram er en finansierings- og samarbejdsmodel, hvor en offentlig myndighed
uddelegerer håndteringen af en specifik social, beskæftigelses- eller sundhedsmæssig problemstilling til en
ekstern serviceleverandør igennem en resultatbaseret kontrakt. Formålet er at skabe en forbedret service for
en borgergruppe samt direkte økonomiske gevinster for myndigheden; enten i form af reducerede udgifter eller
et øget indkomstgrundlag gennem skatteindtægter. Serviceleverandøren kan f.eks. være en
civilsamfundsorganisation, en virksomhed eller en anden offentlig myndighed. Servicen kan også udvikles i et
partnerskab mellem flere leverandører. Indsatsen betales undervejs igennem et lån fra en finansieringspartner,
der dermed påtager sig den økonomiske risiko for projektets succes. I visse tilfælde vil finansieringspartneren
forvente et mindre afkast fra lånet, og i andre tilfælde betragtes det som en filantropisk investering. I takt med
at serviceleverandøren realiserer projektets succeskriterier, og myndigheden dermed oplever økonomiske
forbedringer, vil lånet afbetales til finansieringspartneren.
Figur 1: centrale aktører og roller i et socialt investeringsprogram7

Fra myndighedens perspektiv kan denne samarbejdsmodel være fordelagtig, da den kan mobilisere flere
ressourcer til nye velfærdsindsatser – men på en måde, hvor myndigheden ikke selv påtager sig en økonomisk
risiko.
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Sociale investeringsprogrammer kan anvendes med forskellige formål. De mest anvendte typer af sociale
investeringsprogrammer er skaleringsprojekter og innovationsprojekter. I skaleringsprojekter kender en
myndighed til en lovende velfærdsindsats, der allerede har været succesfuld i én kontekst, og ønsker
ressourcer til at finansiere skaleringen til andre områder. Her består det sociale investeringsprograms værdi i
dets evne til at skaffe ekstern finansiering til projektet igennem en ekstern investor. I innovationsprojekter
søger myndigheden nye tilgange til at løse en, ofte kompleks, velfærdsmæssig udfordring – bl.a. fordi der er
et potentiale til at skabe budgetforbedringer ved dette. Her benyttes tilgangen særligt til at skabe et format,
hvor nye serviceleverandører får operationel frihed til at etablere en bedre og mere helhedsorienteret løsning
for borgergruppen.

2.1 Andre typer finansierings- og samarbejdsmodeller
Sociale investeringsprogrammer er én metode blandt mange nye finansierings-og samarbejdsmodeller, der
hver har deres forskellige anvendelsesmuligheder. I dette afsnit ses et kort overblik over andre nye tilgange til
at finansiere og levere velfærdsopgaver.

A. ’Pay-for-performance’
I Pay-for-performance modeller uddelegerer en offentlig myndighed det operationelle og finansielle
ansvar for en velfærdsopgave til en anden aktør, og afbetaler aktøren efter de direkte resultater af
arbejdet (outputs). F.eks. kan en kommune vælge at betale en jobaktør efter hvor mange ledige de får
i virksomhedspraktik.

B. ’Bundled payments’
’Bundled payments’ består af resultatbaserede enkeltbetalinger, eller større periodiske betalinger, for
en række samlede sundhedsydelser til en specifik målgruppe. Opgaven kan udføres af en eller flere
sundhedsaktører, og defineres oftest ud fra patientmålgruppens unikke karaktertræk samt de
forventede økonomiske gevinster ved dens håndtering8. Den kan dermed forstås som en udvikling af
’pay-for-performance’ modellen.

C. Offentlig samfinansiering
Offentlig samfinansiering foregår ved at flere offentlige aktører samler deres finansielle midler i puljer,
der kan finansiere indsatser for dets medlemmer. Dette er særligt brugbart i tilfælde hvor kommuner
oplever at budgetbegrænsninger hæmmer muligheden for at finansiere langsigtede og
ressourcekrævende projekter. Et eksempel på dette er Kommunekredit, der er en medlemsstyret
forening, som udgiver rentable lån til kommuner og regioner 9.

D. Lokale investeringsfonde
Kommuner og regioner kan også vælge selv at allokere midler til langsigtede investeringer.
Eksempelvis har Aarhus og Ringsted Kommune oprettet sociale investeringsfonde, specifikt rettet
mod at finansiere forebyggende indsatser indenfor social- og sundhedsområdet10.
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2.2 Årsager til at udvikle sociale investeringsprogrammer
Sociale investeringsprogrammer kan tilbyde en række fordele for offentlige myndigheder i deres bestræbelser
på at levere ressourceeffektive og kvalitetsorienterede løsninger for borgergrupper. De mest centrale årsager
til at offentlige myndigheder vælger at igangsætte sociale investeringsprogrammer inkluderer følgende:

Bedre mulighed for at skabe borgercentrerede løsninger
En række borgergrupper serviceres i dag af flere forskellige myndigheder, der har ringe muligheder for at
sammensætte helhedsorienterede indsatser for dem. Eksempelvis er fremkomsten af mange
livsstilssygdomme stærkt påvirket af sociale faktorer, men kommuner, har ikke økonomisk incitament for at
etablere forebyggende sundhedsindsatser, da udgifterne primært vil ramme sundhedsvæsenet – dvs.
regionerne. Sociale investeringsprogrammer kan muliggøre mere tværgående interventioner grundet deres
evne til at mobilisere ny kapital og skabe større operationelt frirum for serviceleverandørerne.

Øget innovationskraft til at forbedre velfærdsindsatser
Mange velfærdsopgaver er begrænset af stramme budgetmæssige og operationelle rammer, der ikke tillader
et stort frirum til udvikling og innovation. Sociale investeringsprogrammers resultatorienterede
incitamentstrukturer kan her give serviceleverandørerne flere ressourcer og mere ansvar til at udvikle
forbedrede indsatsmetoder.

Flere ressourcer til at udvikle og skalere velfærdsindsatser
I mange tilfælde eksisterer der allerede et kendskab til metoder og indsatser, som vil kunne hjælpe
myndigheder med at håndtere velfærdsudfordringer mere effektivt. Eksempelvis viser internationale erfaringer
at målrettede præventive interventioner kan forebygge fremkomsten af diabetes, slagtilfælde og
hjertesygdomme blandt risikogrupper11. Udfordringen består i at myndighederne ikke altid har de
budgetmæssige muligheder for at indlede langsigtede indsatser, hvor gevinstrealiseringen først kan ses efter
flere år. I disse scenarier kan sociale investeringsprogrammer benyttes til at aktivere nye finansielle ressourcer
til at understøtte sådanne løsninger.

Øget indsigt i hvilke indsatser og metoder, der virker bedst
Et kendskab til hvilke metoder og leverandører der er mest effektive i håndteringen af velfærdsmæssige
udfordringer, er en afgørende viden for myndigheder. Sociale investeringsprogrammers udviklings- og
evalueringsarbejde bygger på omfattende dataindsamling om dette. De kan derfor bruges som vidensmæssigt
grundlag fremadrettet for myndigheden.

2.3 Udfordringer relateret til udvikling af sociale investeringsprogrammer
En række udfordringer er knyttet til udviklingen af sociale investeringsprogrammer. Disse udfordringer kan
bl.a. vedrøre selve samarbejdsmodellen, som ofte er mere kompleks end traditionelle modeller.
Lovgivningsmæssige rammer og kulturforskelle imellem partnerne kan også give udfordringer.
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Dataindsamling- og bearbejdning
Etableringen af sociale investeringsprogrammers betalingsmekanisme hviler på en indledende analyse af
målgruppen, der fungerer som en ’baseline’ for vurderingen af indsatsen. For at kunne aktivere selve
betalingen er der desuden brug for et monitoreringssystem, der kan indsamle data om serviceleverandørens
resultater sammenlignet med aftalte resultatindikatorer. Da sociale investeringsprogrammer ofte går på tværs
af organisatoriske enheder, betyder dette i praksis at data fra forskellige systemer skal integreres ift. det
specifikke projekts behov. Desuden skal eventuelle manglende data indsamles ved hjælp af nye løsninger.
Denne proces kan til tider være tidskrævende og bør tænkes ind i projektet fra start.

Administrative omkostninger
Sociale investeringsprogrammer kræver administrative ressourcer – særligt i udviklingsfasen. Projektstyring,
analysearbejde og monitorering medfører omkostninger, der skal medregnes i budgettet fra begyndelsen. Det
betyder også, at sociale investeringsprogrammer ofte skal have en vis størrelse før de er profitable. Ellers kan
omkostningerne ved forarbejdet ikke opvejes af gevinsterne. På sigt kan omkostningerne ved sociale
investeringsprogrammer dog reduceres, efterhånden som myndigheden opnår erfaringer med modellen og
kan udvikle standardiserede styringsværktøjer.

Værdikonflikter
Sociale investeringsprogrammers succes hviler på opbakningen fra de involverede interessenter. Fra et
myndighedsperspektiv skal projekterne have opbakning på et strategisk, politisk og organisatorisk niveau. En
projektleder må derfor afklare potentielle interesse- og værdikonflikter tidligt i udviklingsfasen.

Lovgivning
Lovgivningsmæssige rammer kan udgøre en udfordring for igangsættelsen af sociale investeringsprogrammer
pga. programmernes særlige samarbejdsstruktur. I Danmark er særligt persondataloven, serviceloven og
udbudsreglerne nogle centrale juridiske rammer der er relevante at forholde sig til, når projektet designes.

2.4 Aktører i et socialt investeringsprogram
Et socialt investeringsprogram indebærer som minimum tre forskellige hovedfunktioner, der varetages af
forskellige aktører; 1) Varetagelsen af det strategiske ansvar for programmet (styres af en offentlig mydighed)
2) serviceleverancen og 3) finansieringen af serviceleverancen. Derudover kan sociale
investeringsprogrammer have to yderligere typer aktører bestående af 4) en facilitator og 5) en evaluator. Flere
aktører kan deles om ansvaret for samme funktion. Eksempelvis kan flere offentlige aktører gå sammen om
at etablere et socialt investeringsprogram eller flere investorer kan samlet vælge at finansiere indsatsen. Oftest
ses det også at flere serviceleverandører samarbejder om at udvikle én samlet service til målgruppen.

1. Offentlig myndighed
Den offentlige myndighed skaber de strategiske rammer for et socialt investeringsprogram herunder dets
formål, succeskriterier og indsatsområde. Myndigheders motivation for at indgå i sociale
investeringsprogrammer tager udgangspunkt i muligheden for at håndtere velfærdsmæssige løsninger bedre
og mere effektivt. Alt efter programmets opbygning, kan den offentlige aktørs strategiske ansvar skifte.
Myndigheden kan f.eks. uddelegere projektstyringsansvaret til en ekstern facilitator og monitoreringsansvaret
til en ekstern evaluator. Relevante offentlige myndigheder vil i en dansk kontekst oftest bestå af kommuner,
regioner eller stat.
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2. Serviceleverandør
Serviceleverandøren har ansvaret for at levere den specifikke indsats, der skal realisere de fastlagte
målsætninger for projektet. Da sociale investeringsprogrammer som udgangspunkt fokuserer på at måle
resultaterne frem for aktiviteterne, har serviceleverandøren oftest et stort frirum til at udvikle og levere servicen
så længe de aftalte mål opfyldes. Serviceleverandørers incitament for at deltage i sociale
investeringsprogrammer tager udgangspunkt i muligheden for at levere langsigtede indsatser på et fuldt
finansieret grundlag. Flere serviceleverandører kan også vælge at samarbejde omkring leveringen af en
samlet service. Serviceleverandører kan bestå af civilsamfundsorganisationer såvel som markedsaktører eller
andre offentlige myndigheder.

3. Investor
Investoren i et socialt investeringsprogram finansierer serviceleverandørens arbejde, indtil de fastsatte
målsætninger er opnået – og budgetgevinsten er realiseret. I større projekter kan investorer kombinere deres
lån igennem ’pooled funding’, hvor aktørerne deles om den samlede risiko i projektet. Lån i sociale
investeringsprogrammer kan have forskellig rente og størrelse. I nogle kontekster vil lånet primært anses som
en maksimering af filantropiske donationer, og i andre som en rentabel investering. Investorer i sociale
investeringsprogrammer kan bestå af filantropiske fonde, sociale investeringsorganisationer, pensionskasser,
banker, andre offentlige myndigheder eller offentlige puljer.

4. Facilitator
Nogle sociale investeringsprogrammer har en facilitator. Denne aktør er en neutral ekspert-organisation, der
er specialiseret i at designe, udvikle og drive sociale investeringsprogrammer. Facilitatoren fungerer i praksis
som en projektkoordinator, der understøtter samarbejdet mellem de andre aktører, og sikrer projektets
fremdrift. Dette kan bl.a. indebære at identificere relevante serviceleverandører, koordinere udvikling og
implementering af indsatser og de tilhørende betalingsstrømme samt monitorere den leverede indsats - og om
nødvendigt tilpasse indsatsen eller valget af leverandør. Disse aktører kan være særligt relevante i større
komplekse projekter, eller i projekter hvor de andre involverede aktører mangler erfaring og viden.

5. Evaluator
Sociale investeringsprogrammer kan også have en uafhængig evaluator. Evaluatorens rolle vil være at
overvåge og dokumentere hvorvidt de specificerede resultatmål er opnået. Eksterne evaluatorer vil være
særligt relevante i større projekter, der kræver evalueringssystemer for at fungere effektivt.

2.5 Design og samarbejdsstruktur
Sociale investeringsprogrammer kan designes på en række forskellige måder alt efter projektets behov og
muligheder. Programmerne kan bl.a. variere i størrelse, aktørsammensætning, evalueringsmetode og
finansieringsmodel. Der er dermed ingen fastlagt skabelon for hvordan sociale investeringsprogrammer skal
designes, og deres udvikling bør altid tage udgangspunkt den lokale kontekst. Særligt projektets formål,
myndighedernes kapacitet og de lovgivningsmæssige rammer udgør centrale faktorer, som bør tænkes ind i
design-processen.
For at tydeliggøre de mest afgørende samarbejdsprocesser i sociale investeringsprogrammer, er der nedenfor
lavet et eksempel på et partnerskabsdesign. Designet tager udgangspunkt i sociale investeringsprogrammer i
England, som har involveret en facilitator og evaluator i projektet 12.
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Figur 2: Eksempel på partnerskabs-design

Arbejdsprocesser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kapitalindskud: Investor indsætter startkapital til at udvikle og drive projektet
Etablering af kontrakt: Resultatkontrakt etableres på baggrund af projektets målsætninger
Leverandøraftale: En serviceleverandør identificeres og en aftale indgås ud fra resultatkontrakten
Intervention: Leverandøren udfører en intervention for målgruppen
Effektmåling: Interventionens effekter måles efter de forudbestemte resultatindikatorer
Budgetforbedringer: Interventionens succes leder til budgetforbedringer for myndigheden
Indfrielse af resultatkontrakt: Projektets aftalte resultater opnås og kontrakten er dermed indfriet
Tilbagebetaling af lån: Den offentlige myndighed har oplevet de nødvendige budgetforbedringer, og kan
tilbagebetale lånet til investoren
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2.6 Case-eksempel: Heart and Stroke, Canada

Baggrund
Næsten 6 millioner canadiere har højt blodtryk, og denne tilstand er den største risikofaktor for slagtilfælde og
hjertesygdomme, som årligt er årsag til ca. 66.000 dødstilfælde i Canada. 50% af seniorborgere, med præhypertension
(højt normalt blodtryk) udvikler decideret forhøjet blodtryk. Denne udvikling kan dog forebygges via. en forbedret
sundhedsadfærd centreret omkring motion, kost og rygning.
Intervention
Deltagerne får adgang til en online platform, hvor de modtager gratis tilbud om lokale idrætsaktiviteter samt coaching
fra trænere med forståelse for opbygning af sundhedsvaner. Deltageren kan derudover tracke sine egne resultater og
vinde ’point’ i takt igennem sin deltagelse i aktiviteter. Forløbet afsluttes efter 6 måneder, hvor deltagerens blodtryk
måles igen. Målet er aktivere 7000 canadiske borgere med præhypertension.
Afbetalingsordning
Budgettet for programmet er på nuværende tidspunkt ca. 23. mio. kr. og der er fastsat en maksimal tilbagebetaling til
investorerne på 8.8% hvis alle succeskriterierne opnås. Tilbagebetalingen af projektets midler til investorerne afgøres
af to indikatorer 1) Antal deltagere i programmet (målsætningen er 7000) og 2) forbedringen af deltagernes blodtryk
(målt på 4 forskellige kategorier). Hvis projektet får rekrutteret under 1000 deltagere, vil kun halvdelen af
gevinstrealiseringen af blodtryks-indikatoren aktiveres.
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3. Sociale investeringsprogrammer i sundhedssektoren
I sundhedsregi kan sociale investeringsprogrammer forstås som en forlængelse af principper indenfor
Value-based Healthcare og Population Health Management. Det første sociale investeringsprogram med
fokus på sundhed blev oprettet i 2015, og i dag eksisterer der 22 programmer globalt med en samlet kapital
på ca. 620 mio. kr. Sociale investeringsprogrammer i sundhedsvæsenet bliver primært benyttet til at
håndtere kroniske sygdomme og lidelser – enten gennem forebyggende arbejde eller individualiserede
behandlingsmetoder. Særligt fem sundhedsindsatser har vist sig relevante i dette regi:
1.
2.
3.
4.
5.

Forebyggelse af livsstilssygdomme
Test- og screeningsmetoder af kræftsygdomme
Forebyggelse og håndtering af Alzheimers og anden demenssygdom
Håndtering af forskellige kroniske patienters sygdomsforløb
Rehabiliteringsindsatser for borgere ramt af fysiske eller psykiske lidelser

Sociale investeringsprogrammer er en operationalisering af overordnede bestræbelser på at skabe et mere
borgernært og ressourceeffektivt sundhedsvæsen. Her deler programmerne særligt karaktertræk med to nye
sundhedstilgange: Value-based Healthcare og Population Health Management. Value-based Healthcare har
til formål at skabe brugertilpassede indsatser til specifikke patientmålgrupper, ved at give sundhedsaktører
autonomien, redskaberne og ansvaret for at udvikle samlede services. Tilgangen fokuserer særligt på at
etablere nye patientdatasystemer, koordineringsmekanismer og incitamentstrukturer. Population Health
Management omhandler en tilpasning sundhedsindsatser til borgernes sygdomsniveau. Her kategoriseres
patientgrupper ud fra deres sygdomsprogression og risiko for forværring. Formålet er at udvikle
skræddersyede løsninger med udgangspunkt i borgernes specifikke behov13. Sociale investeringsprogrammer
skiller sig ud fra Value-Based Healthcare og Population Health Management ved at tilbyde en konkret model
til at indfri de to tilganges overordnede visioner.

3.1 Sociale investeringsprogrammer indenfor sundhed
Det første sociale investeringsprogram med fokus på sundhed blev igangsat i 2015, og til dags dato eksisterer
der 22 sociale investeringsprogrammer på verdensplan inden for sundhedsområdet. Samlet set har
programmerne modtaget investeringer på ca. 620 mio. kr. og deres indsatser berører ca. 650.000 borgere 14.
Derudover er en række nye programmer under udvikling.
Størstedelen af sociale investeringsprogrammer har fokus på kroniske sygdomme. Årsagen skyldes primært
sundhedsvæsenets høje udgifter til kronikerne samt eksistensen af en række effektive metoder til at håndtere
sygdommene. De resterende indsatsområder omhandler løsninger indenfor bloddonationer, dødelighed ifm.
fødsler samt børns og unges mentale udvikling15.
Sociale investeringsprogrammer kan enten fokusere på én specifik sygdom eller håndteringen af flere
sygdomme over én samlet service. I projektet ’Ways to Wellness’ blev der eksempelvis udviklet en specifik
type social-klinisk service, der kunne tilbydes til patienter med en række forskellige sygdomme. Sociale
investeringsprogrammer kan også tage udgangspunkt i risiko-grupper – såsom borgere der lider af svær
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overvægt, depression eller ensomhed. Her vil rationalet være at en forebyggende indsats, rettet mod disse
risikofaktorer, vil reducere sandsynligheden for udviklingen af nye sygdomsforløb.

3.2 Overblik over potentielle sundhedsindsatser i sociale investeringsprogrammer
En række forskellige indsatsområder har udvist et særligt potentiale for at kunne håndteres igennem sociale
investeringsprogrammer. På baggrund af nationale og internationale erfaringer, er det muligt at se fem
områder med et særligt potentiale:
1.
2.
3.
4.
5.

Forebyggelse af livsstilssygdomme
Test- og screeningsmetoder af kræftsygdomme
Forebyggelse og håndtering af Alzheimers og anden demenssygdom
Håndtering af forskellige kroniske patienters sygdomsforløb
Rehabiliteringsindsatser for borgere ramt af fysiske eller psykiske lidelser

Nedenfor ses en oversigt over disse indsatstyper samt eksempler på hvordan nogle af dem har været
implementeret i praksis.

1. Forebyggelse af livsstilssygdomme
Disse indsatstyper er rettet mod at forbedre sundhedsadfærd blandt borgere, der er i særlig risiko for at udvikle
kroniske sygdomme grundet deres livsstil. De mest centrale sygdomme udgør her type 2-diabetes, slagtilfælde
og blodprop, som årligt koster det danske sundhedsvæsen ca. 5.760 mio. kr. i udgifter til behandling og pleje16
Målgruppen defineres typisk ud fra en række centrale risikofaktorer såsom prædiabetes, forhøjet blodtryk,
svær overvægt og fysisk inaktivitet. Sociale investeringsprogrammer vil typisk indebære samlede tilbud for
målgruppen såsom diætist rådgivning, motioneringsplaner, personlig coaching og peer-to-peer aktiviteter.
Moniteringsteknologi og wearables kan også benyttes til at følge målgruppens sundhedsudvikling løbende. En
betydelig mængde evidens er allerede opbygget omkring disse typer indsatser, der på et internationalt plan
har udvist positive resultater17.

2. Test- og screeningsmetoder af kræftsygdomme
Denne indsatstype har til formål at forbedre evnen til at diagnosticere kræfttilfælde i dets tidlige stadie, hvor
sygdommen nemmere kan behandles. De mest relevante kræftformer udgør bl.a. tyk- og endetarmskræft,
brystkræft og prostatakræft, hvilket årligt koster det danske sundhedsvæsen 3.560 mio. kr.18 i behandling og
pleje. Tilgangene kan bl.a. bestå i at målrette og optimere interventioner rettet mod borgere, som
myndighederne ved allerede er i høj risiko. Teknologier som AI og machine learning har samtidig vist et
lovende potentiale til at effektivisere standardiserede screeningsopgaver – enten selvstændigt eller som
supplement til sundhedspersonale. Teknologierne kan også benyttes til at analysere borgerregistre, med store
mængder data, for bedre at lokalisere risikogrupper.
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3. Forebyggelse og håndtering af Alzheimers og anden demenssygdom
Formålet med denne type indsats er at indlede forebyggede og behandlende indsatser for ældre borgere i
særlig risiko for udvikling af demens og Alzheimers. Disse sygdomstyper koster årligt det danske
sundhedsvæsen 780 mio. kr. i behandling og pleje 19. Tilbuddene vil her typisk bestå af kombinationer af faglige
og sociale aktiviteter, der har til formål at aktivere målgruppens mentale aktivitet. Specifikt har metoder indenfor
læringsterapi påvist en evne til at øge deltagernes kognitive evner, og dermed reducere
sygdomsprogression20.

4. Håndtering af forskellige kroniske patienters sygdomsforløb
Disse indsatstyper har til formål at effektivisere selve behandlingen af specifikke sygdomsforløb og dermed
reducere patienters ressourcetræk på sundhedssystemet. Patientmålgrupperne involverer derfor særligt
borgere der har høje individuelle ressourcetræk på sundhedsvæsenet – såsom ’end-of-life’ patienter. Det kan
også omhandle patienter, hvis behandling kan forbedres gennem en kombination af kliniske og ikke-kliniske
services. Introduktionen af 24-timers telefonrådgivning eller hjemmebaseret pleje er eksempelvis blevet
benyttet til at reducere indlæggelsesdage og lægekontakt for kronisk syge patienter og multisyge samtidig
med at det har forbedret patienternes livskvalitet.
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5. Rehabiliteringsindsatser for borgere ramt af fysiske eller psykiske lidelser
Disse rehabiliteringsprogrammer involverer ofte behandlingstilbud, der har til formål at hjælpe borgere med at
udtræde fra hospitalsvæsenet og evt. komme tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatserne kan f.eks. involvere
borgere, der har kommet sig efter et kræftforløb, eller patienter med psykiske sygdomme. Begge indsatser
involverer typisk individualiserede services der kombinerer sociale og kliniske tilbud over længere perioder
end traditionelle tilbud. Visse indsatser aktiverer også arbejdsmarkedsaktører i serviceydelsen for at sikre en
effektiv arbejdsmarkedsintegration af patienten. Dette vil oftest foregå for patienter med psykiske lidelser.
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3.3 Eksempel på potentielt indsatsområde for et socialt investeringsprogram
Borgere i høj risiko for at udvikle type 2-diabetes og hjertesygdomme

A. Formål
Forebygge forekomsten af hjertesygdomme, slagtilfælde og type 2-diabetes for borgere i særlig risiko (svært
overvægtige, prædiabetikere, borgere med højt blodtryk)
B. Baggrund
Mere end 250,000 danskere har i dag fået konstateret diabetes, og dette antal forventes at vokse til over 430.000 i
2030. En lignende tendens ses indenfor antallet af blodpropper og slagtilfælde. Disse ofte kroniske sygdomme
nedsætter drastisk borgernes livskvalitet, og øger samtidig sundhedsvæsenets udgifter på en række områder. På
nuværende tidspunkt vurderes det at diabetes og hjertekarsygdomme årligt koster samfundet ca. 3,7 mia. kr. i
behandling og pleje og 3 mia. kr. i tabt produktion. Disse udgifter vil stige i takt med øgningen af patienter i samfundet.
Fælles for sygdommene er at de ofte udvikles pga. en usund livsstil. Der ligger dermed et stærkt forebyggelsespotentiale
hos målgruppen, hvis de rigtige tilgange tages brug. På nuværende tidspunkt er traditionelle sundhedssystemer dog
primært opbygget til at behandle patienterne, når sygdommen er opstået, men ikke før. Et socialt investeringsprogram
vil dermed muliggøre udviklingen af nye forebyggende indsatser, der kan komplementere eksisterende sundhedstilbud.
C. Indsatstype
Forebyggende indsatser fokuseret omkring fremmelsen af bedre sundhedsadfærd blandt målgruppen.
Helhedsorienterede og individualiserede Indsatsmetoder der kombinerer diætist rådgivning, mentor-ordninger,
træningsprogrammer tracking af sundhedsdata gennem wearables har vist lovende resultater fra sociale
investeringsprogrammer i Israel, Storbritannien og Japan.
D. Offentlige budgetposter
•
•
•

Sygehusindlæggelser
Medicinering
Kontakt med almen læge
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4. Udvikling af sociale investeringsprogrammer
Udviklingen af sociale investeringsprogrammer bør altid tage udgangspunkt i den praktiske kontekst,
programmerne etableres i. Aktører, projektformål og institutionelle rammer har stor betydning for
programmernes udviklingsmuligheder. Overordnet set vil udviklingen af sociale investeringsprogrammer
oftest gennemgå tre centrale udviklingstrin:
1. En afdækning af hvorvidt der er behov for programmet, samt hvilke muligheder der er for at udvikle
det
2. En analyse- og udviklingsproces der gennemgår problemstillingen, finansieringsmodellen og de
relevante aktører i projektet
3. Formningen af partnerskaber, kontrakter og handlingsplaner til at påbegynde og drifte projektet

Der eksisterer i dag ingen konsensus om, hvordan sociale investeringsprogrammer bør udvikles. Designet er
i høj grad bestemt af den praktiske kontekst, herunder de involverede aktører, projektets formål og de
institutionelle rammer. De fleste sociale investeringsprogrammer indebærer dog en række bestemte
strategiske valg og arbejdsopgaver. Dette kapitel redegør for hovedelementerne i udviklingen af sociale
investeringsprogrammer. Kapitlet skal forstås som et strategisk guideline-dokument, der skitserer typiske
udviklingstrin for et socialt investeringsprogram. For overskuelighedens skyld er projektudviklingen beskrevet
som en lineær proces, selvom mange større sociale investeringsprogrammer i praksis vil bevæge sig frem og
tilbage mellem de forskellige procestrin. Udviklingen af sociale investeringsprogrammer kan tage alt fra nogle
få måneder til flere år alt efter kompleksitetsniveauet21. Nedenfor er vist de centrale faser i et socialt
investeringsprogram, som vil blive gennemgået i det følgende kapitel.

Figur 3: Procesbeskrivelse for sociale investeringsprogrammer

Som nævnt udvikles sociale investeringsprogrammer sjældent lineært, men derimod ud fra de praktiske
muligheder og udfordringer i den specifikke situation. Disse faser skal dermed mere forstås som inspiration til
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udviklingsprocessen fremfor en færdig opskrift. I kapitel ses 6 et overblik over aktører, ressourcebanker og
formularer der kan give inspiration til flere af de metoder og redskaber, der nævnes i de følgende afsnit.

Fase 1: Behovsafdækning

Den første fase har overordnet set til formål at afklare hvorvidt der er et relevant grundlag for, samt den
nødvendige opbakning og kapacitet til, at udvikle et socialt investeringsprogram. Før et socialt
investeringsprogram igangsættes, er det centralt at afdække hvorvidt det er relevant og muligt ift. den
specifikke velfærdsudfordring, der ønskes håndteret. Sociale investeringsprogrammer kan være effektive
metoder til at håndtere nogle velfærdsudfordringer, men ikke alle.

A. Problemspecificering
Et socialt investeringsprogram tager udgangspunkt i målsætningen om at håndtere en velfærdsmæssig
problemstilling bedre og mere effektivt. Derfor er det først og fremmest vigtigt at forstå problemstillingen, der
ønskes forbedret. Det gælder også spørgsmålet om, hvordan indsatsen vil forbedre myndighedens økonomi
fremadrettet. En intern afklaring af følgende elementer, vil derfor være central:
•
•
•

Problem: Etableringen af en klart defineret problemstilling samt en velafgrænset målgruppe for
arbejdet
Økonomi: En estimering af de potentielle økonomiske gevinster for myndigheden forbundet med en
mere effektiv håndtering af problemet
Monitorering: En forståelse for den direkte påviselige sammenhæng mellem problemløsningen og
budgetforbedringen

Problemstillingen bør omhandle en ønsket forandring blandt en specifik målgruppe med en afgrænset
størrelse. Derudover er det afgørende at afklare hvorvidt målgruppen har forskellige forudsætninger og
muligheder for at forandre sig positivt ift. problemstillingen, og dermed hvorvidt der eksisterer forskellige
delmålgrupper. Indsigten om delmålgrupper, med forskellige behov, er afgørende for at skabe en
hensigtsmæssig incitamentstruktur, der forhindrer potentielle creaming-effekter22.
Den specifikke sundhedsudfordring skal derudover tage udgangspunkt i et problem, der i dens løsning vil
skabe konkrete økonomiske gevinster for den involverede offentlige myndighed. Dette kan eksempelvis bestå
af reduktion i antal sengedage, medicinering, akutte indlæggelser etc.
En yderligere nødvendighed i projektet er evnen til at kunne påvise en stærk korrelation imellem løsningen af
sundhedsudfordringen og de økonomiske gevinster. Dette indebærer først og fremmest evidens for at der er
en sammenhæng mellem de to faktorer. Dernæst indebærer det muligheden for at kunne påvise dette i praksis
igennem monitoreringsindsatser. Her er det bl.a. centralt at der er en meningsfuld tidsramme imellem
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indsatsen og projektets resultater. Tidsrammen mellem sociale investeringsprogrammers intervention og
betalingsaktivering har typisk ligget mellem 3-5 år23.

B. Interessentopbakning
Fra det offentliges side skal udviklingen og implementeringen af et socialt investeringsprogram forankres på
et strategisk niveau. En ledelsesmæssig og politisk opbakning er derfor afgørende for programmets succes.
Derudover kan der være andre interne aktører, som vil være vigtige for projektet. Eksempelvis kan der være
specifikke afdelinger, som vil spille en central rolle. Projektet kan også indebære et samarbejde på tværs af
kommunale, regionale og statslige grænser. Udover en intern afklaringsproces, kan det være fordelagtigt tidligt
at have påbegyndt en dialog med potentielle serviceleverandører og investorer – eller blot oprette et kendskab
til de potentielle samarbejdspartnere.

C. Kapacitetsafklaring
Sociale investeringsprogrammer er relativt komplekse samarbejdsmodeller, og deres udvikling kræver en
specialiseret viden om metoden. Derfor er det relevant for myndigheden at afklare deres egne kapaciteter til
at udvikle programmet, og dermed også eventuelle behov for hjælp fra ekspert-organisationer. I større sociale
investeringsprogrammer, ses det ofte at myndigheden uddelegerer dele af projektudviklingsopgaven til en
facilitator-organisation24.
Adgang til den nødvendige data om målgruppen vil også være afgørende for at kunne etablere et socialt
investeringsprogram. I visse tilfælde har myndighederne allerede adgang til den nødvendige data, og i andre
tilfælde vil det være nødvendigt at aggregere datasystemer eller udvikle nye dataindsamlingsprocedurer. En
tidlig afklaring af databehovene i projektet, vil derfor være fordelagtig.

Vejledende spørgsmål til behovsafdækning i forbindelse med et socialt investeringsprogram

Problemspecificering
• Hvilken velfærdsudfordring ønskes håndteret bedre?
• Hvilken målgruppe omhandler det? Hvor stor er den?
• Hvilken konkret forandring ønskes der skabt hos målgruppen?
• Har målgruppen forskellige muligheder for at forbedre deres situation – dvs. er det relevant at arbejde med
flere delmålgrupper?
• Hvilke økonomiske gevinster vil den forventede forandring skabe for myndigheden?
• Hvad er de mest centrale offentlige budgetposter som indsatsen vil forbedre?
• Er det tydeligt at løsningen af problemet vil føre til direkte budgetforbedringer hos myndigheden? Hvordan
kan dette påvises?
Interessentopbakning
• Har en eller flere offentlige myndigheder strategisk incitament for at tage ejerskab i projektet?
• Hvilke offentlige organisatoriske enheder er afgørende for projektets realisering? Er der opbakning til
projektet fra disses side?
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Kapacitetsafklaring
• Hvor stort er myndighedens eksisterende kendskab til, og erfaring med, sociale investeringsprogrammer?
• Er det en strategisk prioritet for myndigheden at opbygge mere kapacitet indenfor udviklingen af sociale
investeringsprogrammer og effektbaserede metoder?
• Hvilke interne ressourcer har myndigheden mulighed for at stille til rådighed i projektet?

Fase 2: Udvikling

Når en myndighed har besluttet sig for at udvikle et socialt investeringsprogram, bør de derefter forstå hvordan
programmet skal udformes og finansieres i praksis. Slutresultatet vil være en samlet model for organiseringen
og finansieringen af projektet.

A. Screening af indsatser
Formålet med denne aktivitet er at etablere en forståelse for hvordan problemet håndteres på nuværende
tidspunkt, samt hvilke aktører der arbejder med det. En grundlæggende forståelse for eksisterende indsatser
og metoder giver projektudvikleren indsigt i, hvordan problemet kan løses. Dette giver projektudvikleren
mulighed for at forstå i hvor høj grad projektet bør baseres på allerede påviste indsatser (skaleringsprojekt)
eller på udviklingen af nye indsatsmetoder (innovationsprojekt). Derudover vil indsigterne give udvikleren en
forbedret forståelse for hvor lang tid løsningen kan tage, samt hvilke økonomiske gevinster det kan frembringe
for myndigheden.
Eksempler på arbejdsopgaver kan her bestå af:
•
•
•

Screening af offentlige databaser efter nuværende indsatser
Screening af eksterne indsatser på området
Dialoger med interessenter og praktikere

B. Forandringsmodel
For at præcisere projektets problemstilling og kritiske antagelser kan det være en fordel at udvikle en
forandringsmodel. En forandringsmodel er en logisk model, der forklarer sammenhængen mellem indsatsen
(inputs), de direkte resultater (outputs) og de langsigtede resultater (outcomes)25. I sociale
investeringsprogrammer måles indsatsen næsten altid efter de langsigtede resultater. Det er derfor centralt at
udvikle en overbevisende forklaring for hvordan disse resultater forventes at blive opnået, da det vil skabe
grundlag for konkretiseringen af projektets udviklingsmål, resultatindikatorer og betalingsmekanisme.

25
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C. Finansieringsmodel
Denne aktivitet har til formål at tydeliggøre projektets investeringspotentiale og finansieringsstruktur. En
velbegrundet finansieringsmodel er afgørende for at kunne tiltrække kapital til et socialt investeringsprogram.
Uden denne kapital, kan programmet ikke etableres.
Modellen skal forklare hvordan en investering i projektet, vil lede til en forbedret håndtering af en
velfærdsmæssig problemstilling, som vil føre til en budgetforbedring for myndigheden. Denne
budgetforbedring muliggør at myndigheden kan tilbagebetale lånet med en eventuel rente. Derudover skal
modellen forklare hvordan pengestrømmene vil fungere i praksis igennem en resultatbaseret
afbetalingsordning.
Eksempler på arbejdsopgaver kan her bestå af:
•
•
•

Udvikling af en value-for-money case
Etablering af en afbetalingsmodel for investeringen
Oprettelse af et monitoreringssystem til at påvise effektmålingen undervejs

D. Screening af finansieringspartnere
Denne aktivitet har til formål at skabe et overblik over relevante investorer for projektet og dermed lave
forarbejdet for strategiske dialoger. En forståelse for det relevante investor-landskab er central for udviklingen
af sociale investeringsprogrammer. Der er f.eks. stor forskel på hvorvidt der indledes samarbejder med
filantropiske fonde, sociale investorer eller offentlige puljer. Hver af disse aktører vil have forskellig
lånekapacitet, risikovillighed og forventninger til afkast. Med udgangspunkt i projektets investeringsmodel vil
det derfor være afgørende indledningsvis at afklare hvilke typer investorer, der er mest oplagt til projektet, og
hvordan et samarbejde kan indledes. Det vil herunder også være fordelagtigt at afklare, hvorvidt der kun er
behov for én eller flere investorer.
Eksempler på arbejdsopgaver kan her bestå af:
•
•

Screening af fonde, offentlige puljer og relevante private investeringsaktører
Igangsætte dialoger med potentielle investeringspartnere

Fase 3: Implementering

Efter en organiseringsmodel er opbygget, er det nødvendigt at strukturere selve det sociale
investeringsprogram, så det kan igangsættes. For at dette kan lade sig gøre, må de praktiske, såvel som
samarbejdsrelaterede, aspekter tages vare for i projektet. Derudover vil der undervejs i projektet være
evalueringsprocedurer, der skal sikre betalingsordningen, såvel som projektstyringsaktiviteter, som skal sikre
projektets fortsatte relevans.
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A. Operationalisering
For at kunne igangsætte et socialt investeringsprogram, vil det være centralt at skabe rammerne for de mest
centrale operationelle processer i projektet. Sociale investeringsprogrammer benytter sig f.eks. ofte af nye
dataindsamlingsprocedurer eller kombineret information fra flere forskellige datasystemer. Det vil derfor i
mange tilfælde være nødvendigt at udvikle et system for hvordan den samlede data i programmet kan
indsamles og analyseres. En specificering af de forskellige aktørers roller vil derudover være central for at
sikre at alle funktioner varetages, og at der foregår et effektivt samarbejds-flow. Derudover vil en detaljeret
procesplan med milepæle, check-in møder og evalueringsfaser være afgørende for effektivt at kunne
koordinere en samarbejdsprocessen hensigtsmæssigt.
Eksempler på arbejdsopgaver kan her bestå af:
•
•
•
•

Matche administrative datasæt og etablere de nødvendige dataindsamlings- og behandlingssystemer
Specificere aktør-roller og operationelle procedurer
Udvikle en beredskabsplan for indsatshåndteringen, hvis leverandøraftalen ikke opretholdes
Udarbejde en samlet plan for projektet

B. Formalisering af samarbejder
Et andet vigtigt aspekt af implementeringsprocessen, er fastsættelsen af de nødvendige strategiske
samarbejder, der er afgørende for dets realisering. Dette indebærer særligt aftalen med serviceleverandør og
investor. I denne proces kan det være hensigtsmæssigt at få juridisk støtte, til at udvikle de nødvendige
kontrakter.
Eksempler på arbejdsopgaver kan her bestå af:
•
•
•
•

Struktureringen af et offentligt udbud omkring en serviceydelse for projektet
Dialoger med potentielle investorer og leverandører
Due diligence arbejde
Kontraktudformning

C. Afbetaling og evaluering
I løbet af projektet vil resultaterne af arbejdet evalueres med henblik på at aktivere betalingsmekanismen.
Oftest vil sociale investeringsprogrammer være delt op i mindre dele. Eksempelvis udfører det canadiske
sociale investeringsprogram, Heart and Stroke, en indsats for 7000 borgere igennem kohorter på ca. 500
personer hver26. Det kan desuden være en fordel at opdele større projekter i faser, da det giver leverandørerne
mulighed for at tilpasse servicen undervejs i takt med at nye erfaringer dannes.
Selve afbetalingen er afhængig af de etablerede resultatindikatorer i projektet. Hvis projektet udelukkende
vurderes efter outcomes vil afbetalingen ske sent i projektet. Nogle projekter knytter dog også
resultatbetalinger til bestemte inputs eller outputs i kombination med den langsigtede resultatbetaling.

D. Løbende projektstyring
Sociale investeringsprogrammer har behov for at blive koordineret og styret løbende undervejs, for at kunne
forblive relevante ift. formålet. I nogle tilfælde kan eksterne begivenheder ændre præmisserne for projektets
udførelse. Eksempelvis blev det første sociale investeringsprogram, Peterborough, afsluttet tidligere end
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forventet, da dets metode blev implementeret på nationalt plan igennem ny lovgivning27. Programmets tilgang
var dermed ikke længere innovativ i forhold til den eksisterende praksis.
Undervejs i projektet kan koordinatorer også udskifte serviceleverandører eller tifføje mere kapital.
Udskiftningen af serviceleverandøren vil oftest ske, hvis de foreløbige resultater ikke lever op til
forventningerne, eller hvis der er sket et decideret brud på kontrakten. Nye kapitalindskud kan forekomme
undervejs i projekter med henblik på at skalere til større populationer inden for den samme målgruppe. Disse
ændringer kan kun forekomme inden for projektets givne rammer. Hverken servicekontrakten eller
finansieringsmodellen bør ændres i højt omfang undervejs, men specifikke aktører kan tilføjes eller erstattes.

27
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5. Afsluttende kommentarer: Et spirende marked for sociale
investeringsprogrammer i Danmark
Sociale investeringsprogrammer udviser et potentiale til at understøtte en udvikling mod et mere proaktivt,
borgercentreret og ressourceeffektivt sundhedsvæsen. Denne rapport har haft til henblik at give offentlige
myndigheder et forbedret strategisk handlingsgrundlag for at arbejde med disse partnerskabstilgange i praksis.
Igennem rapportens analyser og vidensindsamling har det samtidig været muligt at danne en række generelle
indsigter omkring metodens mulige rolle i det danske økosystem.
Afgørende for sociale investeringsprogrammers udvikling i Danmark, er deres understøttelse af de institutioner
og aktører, som er unikke for det danske velfærdssystem. Metoden bag sociale investeringsprogrammer er
udviklet ud fra britiske og amerikanske erfaringer, da størstedelen af de eksisterende programmer er etableret
i disse lande. Disse erfaringer bør fungere som en metodisk grundlag for udviklingen i Danmark, og samtidig
bør udviklingsaktører have modet til at designe løsningsmodeller, der er meningsfulde indenfor egne
institutionelle rammer. Særligt relevant kan det være at udforske hvordan offentlige aktører kan fungere som
serviceleverandører eller medinvestorer på projekter – udover deres traditionelle rolle som udbyder. Derudover
kan det være fordelagtigt at tænke civilsamfundsaktører strategisk ind i processen, når sociale
investeringsprogrammer designes – både som potentielle finansieringspartnere eller serviceleverandører.
Da der er behov for en tilpasning af sociale investeringsprogrammer til en dansk kontekst, kan det derfor være
en effektiv strategi, i første omgang, at fokusere på at udvikle og teste en pipeline af forskellige
innovationsprojekter. Dette kan skabe forbedret grundlag for at identificere de specifikke interventioner,
partnerskabsformationer og finansieringsstrategier, der er fordelagtige at benytte. På baggrund af denne
evidens vil det være nemmere at mobilisere ressourcer og partnere til større projekter.
Når nye sociale investeringsprogrammer udvikles og testes, vil det samtidig være centralt at fastholde en
fælles forståelsesramme for metoden på tværs af organisationer. Manglen på en fælles forståelsesramme kan
risikere at udfordre tværgående samarbejder og styrke eksisterende udfordringer med parallelstrukturer.
Derfor vil det være hensigtsmæssigt at investere tid og ressourcer i at opbygge almennyttige og tværgående
vidensdelings-platforme og arbejdsgrupper, der samler den nyeste viden i feltet.
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6. Ressourcer
Følgende kapitel indeholder et overblik over nationale og internationale ressourcer til udvikling af sociale
investeringsprogrammer – herunder databaser, rapporter, redskaber, templates og case-eksempler.

6.1 Ekspertorganisationer og databaser
Den Sociale Investeringsfond:
Dansk offentligt styret investeringsfond, der tilsætter kapital til udvikling og modning af sociale
investeringsprogrammer. Fonden har en startkapital på 78 mio. kr. og er åben for henvendelser.
dsi.dk/

Den Sociale Kapitalfond:
Dansk investerings- og udviklingsorganisation der bl.a. har udviklet en specialisering indenfor arbejdet med
sociale investeringer, outcome-baserede betalingsmetoder og socialøkonomiske forretningsmodeller. De har
derudover søsat to mindre sociale investeringsprogrammer i dansk regi.
densocialekapitalfond.dk/.
Se beskrivelse af de sociale investeringsprogrammer her:
https://densocialekapitalfond.dk/sites/densocialekapitalfond.dk/files/media/document/SIB-Faktaark.pdf

Kammeradvokaten
Organisationen har i længere tid understøttet udviklingsaktører med juridisk afklaring relateret til etableringen
af danske sociale investeringsprogrammer.
https://kammeradvokaten.dk/

CBS Sustainability
CBS Sustainability er et multi-disciplinært videnscenter på CBS centreret omkring at opbygge viden indenfor
bæredygtige praksisser. Videnscenteret har bl.a. understøttet ny forskning indenfor impact investing, sociale
investeringsprogrammer og value-based healthcare.
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-andcommunication/cbs-sustainability

Askovfonden
Askovfonden er en dansk NGO med specialisering indenfor måling og dokumentation af sociale projekter.
Organisationen har bl.a. udviklet AIM (Assessment and Intervention Model) og arbejder derudover med at
afprøve og konsolidere nye finansieringsmodeller indenfor socialt arbejde.
askovfonden.dk/
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Fonden for Sociale Investeringer
Fonden for Sociale Investeringer er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at arbejde med nye
finanseringstilgange til sociale velfærdsopgaver – herunder sociale investeringsprogrammer, Payment-byresults og impact investeringer.
http://socialinvestering.dk/Om-os/Sociale-investeringer

Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde (FIERS)
FIERS er en fond der har til formål at fungere som katalysator for stærke innovationssamarbejder indenfor
sundhed i Region Sjælland - i spændingsfeltet mellem teknologi, sundhedsdata, brobygning og
organisationsudvikling.
fiers.dk/hjem/

Social Finance:
Global ekspertorganisation i sociale investeringsprogrammer. Social Finance har fungeret som
udviklingspartner og facilitator for en række sociale investeringsprogrammer på globalt plan og udviklet en
række rapporter og metoder indenfor feltet.
www.socialfinance.org.uk/
På deres underside kan man se et overblik over alle udviklede sociale investeringsprogrammer på globalt
plan. sibdatabase.socialfinance.org.uk/

The Government Outcomes Lab:
Engelsk vidensinstitution med en udførlig samling af redskaber og guidelines indenfor udvikling af sociale
investeringsprogrammer – herunder bl.a. råd til økonomiske analyser, kontrakter og monitoreringsprocedurer
samt case-eksempler.
https://golab.bsg.ox.ac.uk/

Harvard Kennedy School Government Performance Lab
Amerikansk baseret videns- og udviklingsorganisation med case-eksempler og analyser af sociale
investeringsprogrammer og resultatbaserede kontrakter – særligt formet til en amerikansk kontekst.
https://govlab.hks.harvard.edu/home

6.2 Udvalgte rapporter og templates
Pioneering pay-for-success in Canada, MaRS (2016)
En gennemgang af metoden bag sociale investeringsprogrammer og deres udviklingsproces med
udgangspunkt i det canadiske projekt, Heart and Stroke, der omhandler en forebyggende indsats rettet mod
borgere med højt blodtryk. Programmet skiller sig ud fra typiske amerikanske og britiske programmer ved at
fokusere på sundhedsfremme som resultatindikator fremfor budgetbesparelser. https://www.marsdd.com/wpcontent/uploads/2016/10/MaRS-Pioneering-Pay-For-Success-In-Canada-Oct2016.pdf
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Pay for Success – Project Assessment Tool, Urban Institute (2016)
Et praksisorienteret værktøj for projektudviklere til at vurdere kritiske elementer af sociale
investeringsprogrammer (såsom problemforståelsen, interventionens styrke etc.). værktøjet kan benyttes
igennem hele projektperioden. https://www.urban.org/research/publication/pay-success-project-assessmenttool/view/full_report

Determining the feasibility of Pay for Success Projects, Green and Healthy Homes Initiative (2016)
Et simpelt værktøj til at vurdere et socialt investeringsprograms gennemførlighed. Projektværktøjet er bygget
op omkring 6 kategorier: teknisk, økonomisk, operationel, sociopolitisk, betalingsmekanismen og den
tilgængelige kapital. https://www.greenandhealthyhomes.org/publication/determining-feasibility-pay-successprojects/

Making sound cost decisions in Pay for Success projects, Urban Institute (2017)
Et guideline-dokument til udregningen af priser og resultatindikatorer for sociale investeringsprogrammer.
https://www.urban.org/research/publication/making-sound-cost-decisions-pay-successprojects/view/full_report

SIB template contract, The Government Outcomes Lab (2017)
Template på en kontrakt til et socialt investeringsprogram. Bemærk templaten tager udgangspunkt i en engelsk
lovgivningskontekst og engelske traditioner. https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/resources/sibtemplate-contract/ .

Guidance on template contract for social impact bonds and payment by results, The Government
Outcomes Lab (2017)
Guideline-dokument der beskriver logikken og tankerne bagved det ovenstående kontrakt-dokument.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/645183/2
0170223_FULL_GUIDANCE_SIB_TEMPLATE.pdf

Pay for Success Literature Review
En gennemgang af litteraturen om sociale investeringsprogrammer gennemført af Weller
Worldwide/Copenhagen Business School som led i Precare projektet, som er støttet af Innovationsfonden.
https://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/9694/Weller_Pedersen.pdf?sequence=1
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