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NOTAT 

Til: Budgetprocessen for 2022 

Projekter hvor den statslige finansiering ophører i perio-
den 2022- 2023 

I det følgende oplistes en række projekter hvor den statslige finansiering for-

ventes at ophøre i 2022-2023, og hvor en eventuel videreførelse kræver regio-

nale midler. 

 

1. Projekter hvor finansiering forventes at ophøre i 2021/2022  

 

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center 

Ballerup1 

Den 1. september 2018 er bevilget 3,6 mio. kr. med udløb den 31.december 

2021. Udvidet behandling af spiseforstyrrelser og forebyggelse af drop-out. 

Formålet er at etablere et udvidet behandlingstilbud til mennesker med spise-

forstyrrelser omfattende motivationsfremmende terapi (MET) individuelt og i 

grupper samt dialektisk adfærdsterapi (DAT) i grupper.  

Kapacitetsudvidelsen omhandler terapeutisk behandling, og det er ambitionen 

at videreføre de etablerede behandlingstilbud og uddannelsesaktiviteter efter 

endt projekt, såfremt det vurderes, at de har den ønskede effekt på drop out 

og behandlingskvalitet. Evt. permanentgørelse vil primært have form af kom-

petenceudvikling og -vedligeholdelse af behandlere på 0,75 mio.kr. årligt. Psy-

kiatrien ansøger ikke særskilte midler til dette. 

 

1 Regeringen og en række af folketingets partier indgik den 24. november 2020 aftale om fordeling af reser-

ven til foranstaltninger på social, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2021-2024. Reserven kommer 

fra de resterende og uforbrugte midler fra den tidligere satspulje, som blev afskaffet med virkning fra 2020. 

Heri indgår en pulje på 13,4 mio. kr. årligt til ”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selv-

skade”, som regioner, kommuner og private kan ansøge om.  

Udvalg: Social- og psykiatriudvalget



 

 

Styrket indsats for mennesker med selvskade, Børne – og Ungepsykia-

trisk Center (BUC) 

Den 1. september 2018 er bevilget 8,4 mio. kr. med udløb den 31.december 

2021. Projektet omfatter oprettelse af et team der tager sig af selvskadepati-

enter. Det overordnede formål med projektet er at styrke indsatsen for børn og 

unge i Danmark, der skader sig selv direkte ved at fx at skære, brænde eller 

slå sig selv.  

Projektet afprøver to behandlingsprogrammer hvoraf det ene er webbaseret 

og tager udgangspunkt i svensk behandlingsprogram. Derudover er der en 

række undervisningsaktiviteter i løbet af projektet. Projektet og behandlings-

former evalueres efter endt projektperiode, og der tages på den baggrund stil-

ling til evt. ansøgning om permanentgørelse. Efter endt projektperiode og af-

hængig af projektevaluering er det Psykiatriens ambition at videreføre teamet 

hvis muligt med 2,6 mio. kr. årligt.  

Bedre overgange i intensive behandlingsforløb for patienter med spise-

forstyrrelse 

Den 1. januar 2019 er bevilget 13,5 mio. kr. med udløb den 31.december 

2021. Formålet med projektet er at sikre bedre overgange mellem spisefor-

styrrelsesbehandlingens forskellige faser for patientgruppen - herunder udvide 

behandlingstilbuddet til patienter under indlæggelse i skærmet, og intensivt 

regi til også at omfatte specialiseret psykoterapi, kropsterapi og sanseintegre-

rende behandling. Projektet finansierer et særskilt team, der indgår i vagter 

m.m. Efter endt projektperiode og afhængig af projektevaluering er det Psyki-

atriens ambition at videreføre teamet hvis muligt med 5 mio. kr. årligt. 

Cystisk fibrose 

Cystisk Fibrose Center på Rigshospitalet tildeles 1,1 mio. kr. i 2020 og 1 mio. 

kr. i 2021. Udmøntning af disse midler sker på baggrund af Sundhedsstyrel-

sens ”Eftersyn af indsatsen til mennesker med cystisk fibrose”, som er offent-

liggjort torsdag den 9. januar 2020. Rigshospitalet ønsker ordningen perma-

nentgjort med henblik på at kunne opretholde behandlingens høje standard i 

fremtiden.  

Styrket indsats for patienter med progressiv sklerose 

Med helhedsplanen for skleroseområdet blev det besluttet at afsætte i alt 12 

mio. kr. i perioden 2019-2021 til en styrket indsats for patienter med progres-

siv Sklerose. Region Hovedstadens andel udgør samlet 3,8 mio. kr. Ordnin-

gen ønskes permanentgjort. 

 

 

Udvalg: Social- og psykiatriudvalget

Udvalg: Social- og psykiatriudvalget

Udvalg: Sundhedsudvalget

Udvalg: Sundhedsudvalget



 

 

2. Projekter hvor finansiering forventes at ophøre i 2022 

Afprøvning af ren fremskudt regional funktion i børne - og ungdomspsy-

kiatrien 

Den 1. september 2018 er bevilget 67,3 mio. kr. med udløb den 31. juli 2022, 

til styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed (STIME). 

Projektet afprøver en fremskudt børne- og ungdomspsykiatrisk funktion i sam-

arbejde med 7 kommuner. Der er udviklet en model, der skal sikre, at der sker 

en tidlig opsporing, at fagpersonale opkvalificeres i kommuner og BUC, at der 

er adgang til lokale og gerne evidensbaserede indsatser, at forebygge at bar-

net/den unges vanskeligheder udvikler sig til at blive behandlingskrævende og 

at der udvikles samarbejdsformer mellem kommuner, region og civilsamfun-

det.  

STIME har vist meget positive resultater og bør iflg. Psykiatrien derfor dels 

permanentgøres og udbredes til alle 29 kommuner. Hovedparten af projekt-

budgettet dækker udgifter i kommunerne, og det vil derfor være en stor op-

gave at udbrede til alle kommuner i regionen, men ikke desto mindre, vil det 

være særdeles uhensigtsmæssigt at lukke projektet og starte noget helt nyt 

op, når puljen udløber. Projektet er forlænget 7 mdr. ind i 2022.  

BUC er i gang med at udarbejde et budgetforslag til en permanentgørelse af 

modellen med en forventning om en skalering af modellen til alle 29 kommu-

ner. 

Børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab (Øre Næse Hals) 

I finansloven er der afsat midler til auditiv verbal terapi (AVT) til børn med hø-

retab i 2021 og 2022. Der er tale om en udvidelse af AVT-programmet til gavn 

for børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab. Opgjorte data viser 

hvor stor en effekt projektet har haft på sprogudviklingen hos de inkluderede 

børn. Fra at ca. 30 % af børnene før projektimplementeringen var sprogligt al-

derssvarende ved skolestart, er det nu efter 3 års AVT over 80% der er sprog-

ligt alderssvarende ved skolestart. 

I 2020 og 2021 er der tilført Rigshospitalet 2,3 mio.kr. til løn og 0,1 mio.kr. til 

øvrig drift årligt. Ordningen ønskes permanentgjort fra 2023. 

Høreapparatsbehandling (Øre Næse Hals) 

I finansloven er der afsat midler til høreapparatsbehandling fra 2019 til og med 

2022 (4 år). I årene 2020, 2021 og 2022 tilføres der hvert år 1,7 mio.kr. til løn 

og 3,7 mio. kr. til øvrig drift. Rigshospitalet ønsker ordningen permanentgjort 

fra 2023 med i samme størrelsesordenen.  

Udvalg: Social- og psykiatriudvalget

Udvalg: Sundhedsudvalget

Udvalg: Sundhedsudvalget




