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Formål og indhold  
 
Hvilket problem vil I løse? 
At de midler, der indtil videre har finansieret hovedparten af AidsFondets drift af checkpoints 
udløber med udgangen af 2022. 
Region H har betalt for analyser af prøverne for sexuelt overførbare sygdomme. (Regional 
indsats) 
Øvrig drift af alle checkpoints i landet, har været statsligt finansieret (National indsats). 
Vi ønsker at sikre fortsat mulighed for anonyme check og rådgivning ift. sexuelt overførbare 
sygdomme samt Hepatitis ved AidsFondets Checkpoint 
 
Hvordan foreslår I, at problemet løses?   
At vi finder ud af, hvad der skal til for at der fortsat kan være et relevant tilbud i København 
med anonyme test samt rådgivning. Hvad vil det fx koste at opretholde det nuværende tilbud? 
  
Administrationens bemærkninger: 
Checkpoint har siden 2008 været et specialiseret forebyggelses-, rådgivnings- og testtilbud til 
mennesker i særlig risiko for hiv, med fokus på mænd, der har sex med mænd og 
transpersoner. 
 
LGBT+ personer oplever markante trivsels- og sundhedsudfordringer. Ifølge undersøgelser 
ønsker mange unge ikke at gå til egen læge for at blive testet for sexsygdomme af frygt for 
nedsættende kommentarer fra sundhedspersonalet. I Checkpoint er personalet derfor 
overvejende sundhedsfaglige, som også afspejler LGBT+-miljøet og unge i alderen 15-29 år.  
 
I september 2018 indgik Checkpoint en samarbejdsaftale med Region Hovedstaden om et 
pilotprojekt for test for klamydia og gonorré for at skabe et ”one-stop-shop”, så man som 
LGBT+ person ikke både skulle konsultere Checkpoint i forbindelse med test for hiv og 
syfilis og det etablerede sundhedsvæsen for at blive testet for klamydia og gonorré.  
 
Interessen for Checkpoint er stigende. I 2020 blev der foretaget 2824 tests. I 2021 var antallet 
af tests steget til 4168.  
 
Alternativer til Checkpoint: 
I Region Hovedstaden kan man ligeledes få foretaget test for kønssygdomme og rådgivning 
hos almen praksis, på hospitalsambulatorier, i den anonyme præventionsklinik ved Sex & 
Samfund samt via tilbud om klamydiahjemmetests. Checkpoint er dog den eneste klinik i 
Region Hovedstaden, som primært er målrettet transpersoner og mænd, der har sex med 
mænd.  
 



Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 
 
På baggrund af samarbejdsaftalen har Region Hovedstaden i perioden fra 2019 til 2022 betalt 
for at diagnosticere prøver for klamydia og gonore fra Checkpoint-klinikken i København. 
Der har årligt været afsat 175.000 kr. fra regionens sundhedsaftale-midler hertil.  
 
Samlet set er de årlige omkostninger til Checkpoints klinikker i Region Hovedstaden 10,3 
mio. Heraf finansierer Københavns Kommune 1,6 mio. og Frederiksberg Kommune 0,2 mio. 
Resten er finansieret af Satspuljebevillinger og puljer fra Sundhedsstyrelsen. 
 
Flere af bevillingerne udløber i 2022 eller 2023. Nogle forventes forlænget, andre udløber 
permanent.  
 
Københavns kommune skal i efteråret 2022 genforhandle, om de vil forlænge deres årlige 
bevilling på 1,6 mio. kr. Såfremt medfinansieringen fra Københavns Kommune og 
Frederiksberg Kommune ikke forlænges, vil Checkpoint i 2023 mangle 3,5 mio. årligt med 
deres nuværende drift. Der opleves dog lige nu en stor tilvækst af brugere i Checkpoint. Der 
kan heraf opstå et endnu større finansieringsbehov.  
 
Der vil derfor være flere scenarier for, hvad det vil koste, hvis Region Hovedstaden skal sikre 
opretholdelse af det nuværende tilbud i Checkpoint København. Det billigste scenarie vil 
være en videreførelse af udgiften til test på kr. 175.000 årligt, men det forudsætter, at der 
findes ekstern finansiering til driften. Såfremt regionen skal finansiere en fuld opretholdelse 
af det eksisterende tilbud, vil udgiften være 3,5 mio. kr. – uden indregning af en eventuel 
tilvækst.  
 
Der kan således være følgende scenarier: 
 
Scenarie 1: Videreførelse af den nuværende bevilling til analyse af tests  

 2023 2024 2025 2026 
Løn til evt. nye årsværk     
Øvrig drift 175.000 175.000 175.000 175.000 
Etableringsudgifter     
Årsværk (hvis der skal ansættes 
nye) 
Angiv antal 

    

Samlet udgift 175.000 175.000 175.000 175.000 
 
Scenarie 2: Finansiering af en fuld opretholdelse, med bevilling fra København og 
Frederiksberg kommuner 

 2023 2024 2025 2026 
Løn til evt. nye 
årsværk 

    

Øvrig drift 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 
Etableringsudgifter     
Årsværk (hvis der skal 
ansættes nye) 
Angiv antal 

    

Samlet udgift 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 
 
Scenarie 3: Finansiering af en fuld opretholdelse, uden bevilling fra København og 
Frederiksberg Kommuner 

 2023 2024 2025 2026 



Løn til evt. nye 
årsværk 

    

Øvrig drift 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 
Etableringsudgifter     
Årsværk (hvis der skal 
ansættes nye) 
Angiv antal 

    

Samlet udgift 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 
 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen X 
Den regionale udviklingskasse  
Det sociale område  

                    

 
Første udkast til tekst til selve budgetaftalen: 
Checkpoint har siden 2008 været et specialiseret forebyggelses-, rådgivnings- og testtilbud til 
mennesker i særlig risiko for hiv, med fokus på mænd, der har sex med mænd og 
transpersoner. Stedet har vist sig at være et vigtigt test- og rådgivningsalternativ for særligt 
LGBT+ personer, og stedet har oplevet en stor stigning i antallet af besøgende igennem årene.  
Derfor prioriterer Region Hovedstaden med budget 2023 midler til at opretholde driften af 
Checkpoint. 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 
Forslaget bidrager især til verdensmål 3 om sundhed og trivsel, da seksuelle sygdomme og 
dårlig seksuel sundhed kan have alvorlige konsekvenser for både den fysiske og psykiske 
trivsel. Forslaget bidrager også positivt til verdensmål 10 om mindre ulighed, da forslaget kan 
modvirke den store sundhedsmæssige ulighed, der i dag ses mellem heteroseksuelle og 
LGBT+ personer.  

 
 
 
 


