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NOTAT 
Til: Budgetprocessen 

Satspuljeprojekter hvor den stats-
lige finansiering ophører i 2021 eller 
i 2022 

I det følgende oplistes en række satspuljeprojekter hvor den statslige finansie-
ring forventes at ophøre i 2021 eller 2022, og hvor en eventuel videreførelse 
kræver regionale midler. 
 

1. Projekter hvor finansiering forventes at ophøre i 2020/2021 
 
Medicinnedtrapningsafsnit i psykiatrien 
Sundhedsstyrelsen har i 2017 givet tilsagn om et samlet tilskud på 10,2 mio. 
kr. i 2017 – 2020, til regionen til at gennemføre et projekt omhandlende et ud-
dannelsesforløb for patienter med skizofreni med henblik på at reducere deres 
medicinbehov. Midlerne er finansieret af satspuljeaftalen for 2017 – 2020, hvor 
regionen har modtaget hele det afsatte beløb. 
 
Projektet omhandler et rehabiliterende forløb målrettet patienter med skizo-
freni der er i medicinsk behandling med antipsykotika. Formålet med projektet 
er at minimere brugen af antipsykotika samt nedtrapning til lavest mulige do-
sis. Forløbet er et systematisk uddannelsesforløb af et halvt års varighed som 
bl.a. inkluderer psykoedukation og –terapi, fysisk træning, kostvejledning, pati-
entgrupper, peer-mentorer, social udredning m.m. Forløbet inkluderer indlæg-
gelse, ugentlige samtaler, internater og månedlige symptomvurderinger.  
 
Projektet er endnu ikke evalueret, da det først er startet i 2018. Der er indtil vi-
dere tale om et midlertidigt projekt, med godkendt fristforlængelse frem til me-
dio juni 2020, og nu med en yderligere forlængelse til 31/3 2021. Der er ikke 
taget endelig stilling til en evt. videreførelse efter 2020. Hvis projektet på bag-
grund af evalueringen ønskes videreført, vurderes det, at kunne gøres for 6 
mio. kr. årligt. Region Hovedstadens Psykiatri vil ikke umiddelbart have midler 
til dette.  
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VIA Family – tidlig intervention til børnefamilier ramt af alvorlig psykisk 
sygdom hos forældrene 
Der er bevilget 9,1 mio. kr. til et projekt i samarbejde med Frederiksberg kom-
mune til familier, hvor forældrene er ramt af alvorlig psykisk sygdom. Famili-
erne tilbydes en  
tidlig, forebyggende, tværsektoriel og integreret intervention med udgangs-
punkt i barnets behov og udvikling. Desuden kan tilbydes specifik børnepsyki-
atrisk hjælp og hjælp til forældrene.  
 
Projektet er startet 1/1 2017 og søges forlænget til 31/12 2020. Der forventes 
desuden søgt om yderligere forlængelse på 2 måneder som følge af corona-
situationen.  
 
Projektets foreløbige erfaringer er meget positive, men en udbredelse til alle 
kommuner vil være meget ressourcekrævende. Derfor anbefales, at viden om 
projektets resultater i stedet udbredes og indarbejdes inden for eksisterende 
rammer.  
 
 

2. Projekter hvor finansiering forventes at ophøre i 2021: 
 
Satspuljeaftalen for 2017-2020 og finanslovsaftalen for 2017 indeholder en 
række flerårige initiativer som forventes at udløbe med udgangen af 2020. 
 
Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre 
Projektets overordnede mål er at nedbringe antallet af selvmord og selvmords-
forsøg i Region Hovedstaden ved at udvide den eksisterende kapacitet på de 
to nuværende selvmordsforebyggende klinikker i Region Hovedstadens Psyki-
atri. Erfaringerne indtil videre er positive, da projektet bl.a. har bevirket, at psy-
kiatrien kan komme i kontakt med flere selvmordstruede personer. Den øgede 
bemanding vil kunne fastholdes for 0,75 mio. kr. årligt. 
 
Botilbudsteams 
Formålet med puljen er at understøtte lettere adgang til psykiatrisk udredning 
og sundhedsfaglig rådgivning i forhold til afklaring af, om borgeren på botilbud 
bør indlægges, eller om der skal iværksættes tiltag, der forebygger, at borge-
rens situation forværres. 
 
Region Hovedstadens Psykiatri har modtaget 18,9 mio. kr. til to projekter på 
Psykiatrisk Center Amager og Glostrup, som forventes at udløbe i 2020. 
Erfaringerne har indtil nu været meget positive og fungerer som inspiration for 
øvrige centre. Projekternes fokus på øget tværsektorielt samarbejde er ligele-
des meget rele-vant. 
 
Hvis projektet skal videreføres kræver det, at der findes midler svarende til ca. 
6 mio. kr. årligt 
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Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer – samt 
udbredelse og implementering i regioner og kommuner 
Der er afsat 3 mio. kr. i 2017 og 33,5 mio. kr. i 2018-20 til udbredelse og im-
plementering af forløbsprogrammer i regioner og kommuner. Programmerne 
indebærer, at børn og unge med psykiske udfordringer tilbydes en mere sam-
menhængende indsats og den bedst mulige udredning og behandling med 
henblik på at forebygge behovet for medicinsk behandling. 
 
Regionens andel er 10,4 mio. kr. med opstart 1/9 2018 og udløb med udgan-
gen af 2020. Projektet har fokus på ADHD, spiseforstyrrelser og angst og/eller 
depression. Afhængig af evaluering vil det give mening at fastholde handlepla-
nerne og samarbejdet med de tre kommuner i projektet, men også at udfolde 
forløbsprogrammerne til flere kommuner. Da projektet samtidig har snitflader 
med STIME-projektet er det endnu for tidligt at vurdere evt. nødvendigt bud-
get. Men indsatsområdet er vigtigt, og Region Hovedstadens Psykiatri anbefa-
ler derfor, at det videre arbejde med forløbsprogrammer indgår i 10 årsplanen. 
 
 
Kræftplan IV – og øvrige initiativer på kræftområdet. 
I satspuljeaftalen for 2017-2020 er der afsat midler til flere initiativer fra rege-
ringens kræftplan IV, herunder særligt 
 
Tilbud til unge med kræft 
Formålet er at forbedre forholdene for unge kræftpatienter med udgangspunkt 
i de unges ønsker og behov, ved at udbrede initiativer som fælles opholdsrum, 
ungepaneler, ungekoordinatorer og ungevenlige stuer samt andre initiativer 
med fokus på livskvalitet og inddragelse af unge indlagte. 
 
Der er udmøntet i alt 7,9 mio. kr. til Rigshospitalet i perioden 2017-20 til fire 
projekter. To af projekterne vil gerne fortsætte, men det kræver yderligere mid-
ler fra regionen, det ene, projekt fra hospital til hjemmet, med en øget bevilling 
på 0,735 mio. kr. årligt fra 2021, det andet, projekt optimering af patientforløb 
for unge med kræft i neurokirurgisk regi, en engangsbevilling på 0,760 mio. kr. 
i 2021, og herefter 0,424 mio. kr. varigt fra 2022.  
 
Projekt unge med kræft i kirurgisk regi er forventet færdigt i november 2021, 
men mangler knap 1 mio. kr. til afslutningen på projektet. Det sidste projekt 
(Kræftværket) har fået varig finansiering gennem budgetaftalen 2020, og har 
derfor ikke behov for en permanent bevilling. 
 
Samlet vil der således være behov for 2,5 mio. kr. i 2021, og 1,2 mio. kr. fra 
2022 og frem til realisering af alle 4 projekter. 
 
Screening for livmoderhalskræft for ældre og udsatte grupper 
Der er afsat midler i 2017-2020 til screening for livmoderhalskræft hos ældre 
og udsatte grupper. Midlerne afsættes til et engangstilbud om HPV-test til 
gruppen af kvinder, som er født før 1948, samt til at øge deltagelsen i scree-
ningsprogrammet hos særligt de ressourcesvage grupper. 
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I Region Hovedstaden er udmøntet 6,9 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospi-
tal.  
I forbindelse med engangstilbuddet blev flere ældre kvinder uhensigtsmæssigt 
fastholdt i et kontinuerligt kontrolforløb grundet de nuværende retningslinjer. 
Det vurderes, at en allerede tildelte ramme på 2 mio. kr. vil kunne dække et pi-
lotprojekt til afdækning af, om ny molekylærdiagnostik kan anvendes til at 
skelne mellem kvinder der kan afsluttes uden risiko for sygdom og kvinder der 
fortsat skal følges, så flere kvinder i fremtiden kan afsluttes uden risiko for syg-
dom. 
 

3. Projekter hvor finansiering forventes at ophøre i 2022: 
 
Satspuljeaftalen for 2018-2021 og finanslovsaftalen for 2018 indeholder en 
række flerårige initiativer som forventes at udløbe med udgangen af 2021. 
 
Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge ml. 18-21 
år med depression og angst 
Med satspuljeaftalen blev det aftalt at indføre en forsøgsordning over en 4-årig 
periode med vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 18-21 år, som 
lider af depression eller angst. Ordningen trådte i kraft den 1. juli 2018. 
 
I Region Hovedstaden er udmøntet 0,6 mio. kr. i 2018 1,3 mio. kr. årligt i 
2019-2021 til praksis. 
 
Efter at ordningen er indført er der sket en væsentlig stigning i antallet af pati-
enter i aldersgruppen fra 18-21 år vedrørende angst og depression. Fra 2018 
til 2019 er stigningen på 44 pct. fra 606 til 873 patienter. 
 
En videreførelse af ordningen vil kræve, at der findes regionale midler af mini-
mum tilsvarende beløb. 
 
Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt 
Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. årligt i perioden 1. juli 2018 til 
31. december 2021 til at sidestille patienter med psoriasisgigt med patienter 
med leddegigt, som dermed får samme mulighed for tilskud til behandlinger 
hos fodterapeut.  I Region Hovedstaden er udmøntet 157 t.kr. i 2018, og 314 
t.kr. i 2019-2021. Der har været en stigning på ca. 5 pct. i antallet af ydelser 
målrettet patienter med svær leddegigt fra 2018 til 2019. En videreførelse af 
ordningen i 2022 vil kræve, at der findes regionale midler af tilsvarende beløb. 
 
Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsyki-
atrien 
Midlerne er afsat til afprøvning af modeller for en fremskudt regional psykiatri, 
som skal styrke den tidlige indsats for børn og unge med (eller tegn på) psyki-
ske lidelser, selvskadende adfærd eller lignende, som vil have gavn af at blive 
udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien. På den 
baggrund er der afsat en pulje på 213,6 millioner kroner fra 2018-2021. Puljen 
kan søges af regioner i samarbejde med kommuner.  
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Region Hovedstadens andel udgør 67,2 mio. kr. afsat under Psykiatrien. Ho-
vedparten af budgettet dækker udgifter i kommunerne. Region Hovedstadens 
Psykiatri anbefaler, at det videre arbejde indgår i 10-års planen, og at det vil 
være særdeles uhensigtsmæssigt at lukke projektet. 
 
Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade 
Puljen er målrettet kommuner, regioner og private aktører og skal bl.a. anven-
des til at udvide kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spisefor-
styrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstilbud. 
Der er i satspuljeperioden afsat i alt 50,5 millioner kroner, heraf går de 40 milli-
oner kroner til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri og i 
private behandlingstilbud, mens de 10,5 millioner kroner går til afprøvning af 
screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing i kommunalt regi 
og i almen praksis. Herudover skal midlerne anvendes til erfaringsopsamling 
og evaluering.  
 
Region Hovedstadens Psykiatri har fået bevilget i alt 12 mio. kr. i perioden 1/9 
– 2018 til 31/12 2021. Der er etableret et udvidet behandlingstilbud til menne-
sker med spiseforstyrrelser med udbredelse af to behandlingsmetoder og ud-
dannelsesaktiviteter for personale, som kan videreføres efter endt projekt, evt. 
uden særskilte regionale midler. 
Desuden er oprettet et team for selvskade for børn og unge med to behand-
lingsprogrammer og tilhørende uddannelsesaktiviteter. Denne del evalueres 
med henblik på evt. ansøgning om forlængelse og mulig tilførsel af regionale 
midler. 
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