
 

 

 

 

Center for Økonomi 
 

 

 

  
Direkte  38665905   

 

 

 

 

Dato: 3. april 2019 

 

 

Center for Økonomi Direkte  38665905    Dato: 3. april 2019  

NOTAT 

Til: Budgetprocessen for 2020 

Satspuljeprojekter hvor den statslige finansiering ophører i 2020 eller i 

2021 

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

ventes at ophøre i 2020 eller 2021, og hvor en eventuel videreførelse kræver regionale 

midler.  

 

Projekter hvor finansiering forventes at ophøre i 2020: 

 

 

Medicinfrit afsnit 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 uddannelsesforløb 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 af-

satte beløb. 

 

Projektet omhandler et rehabiliterende forløb målrettet patienter med skizofreni der er 

i medicinsk behandling med antipsykotika. Formålet med projektet er at minimere 

brugen af antipsykotika samt nedtrapning til lavest mulige dosis. Forløbet er et syste-

matisk uddannelsesforløb af et halvt års varighed som bl.a. inkluderer psykoedukation 

og –terapi, fysisk træning, kostvejledning, patientgrupper, peer-mentorer, social ud-

redning m.m. Forløbet inkluderer indlæggelse, ugentlige samtaler, internater og må-

nedlige symptomvurderinger.  

 

Projektet er endnu ikke evalueret, da det først er startet i 2018. Der er indtil videre tale 

om et midlertidigt projekt, med godkendt fristforlængelse frem til medio juni 2020. 

Der vil evt. blive søgt om yderligere forlængelse i anden halvdel af 2019 eller primo 

2020. Der er bevilget i alt 10,2 mio. kr. Hvis projektet er tilendebragt medio 2020 er 

der behov for 2,1 mio. kr. til at fortsætte projektet i resten af 2020, og herefter 4,2 mio. 

kr. årligt.  
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VIA Family – tidlig intervention til børnefamilier ramt af alvorlig psykisk syg-

dom hos forældrene 

Der er bevilget 9,1 mio. kr. til et projekt i samarbejde med Frederiksberg kommune til 

familier, hvor forældrene er ramt af alvorlig psykisk sygdom. Familierne tilbydes en  

tidlig, forebyggende, tværsektoriel og integreret intervention med udgangspunkt i bar-

nets behov og udvikling. Desuden kan tilbydes specifik børnepsykiatrisk hjælp og 

hjælp til forældrene. 

Projektet er startet 1/1 2017 og er foreløbigt forlænget til 30/9 2020. Det vurderes, at 

den årlige udgift til en videreførelse af projektet er ca. 3 mio. kr. 

 

Demenshandlingsplan. Færre tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder 

I 2017 - 2019 modtager regionen et midlertidigt bloktilskud til et projekt vedr. et af 

initiativerne (nr. 3) i demenshandlingshandlingsplanen. Midlerne er finansieret af sats-

puljeaftalen for 2016 – 2019 under overskriften ”Demenshandlingsplan. Færre tvær-

faglige udrednings- og behandlingsenheder”. 

 

Tilskuddet er givet til regionen til at øge kapaciteten til udredning og behandling inden 

for demens og tilskuddet er udmøntet til hospitalerne til rekruttering af personale til 

oprustning af udredning og behandling af demens.  

 

Der er tale om en midlertidig bevilling som løber fra 2017 til 2019. Regionen modta-

ger samlet omkring 46 mio. kr. i perioden og i 2019 i alt 15,8 mio. kr.  

 

Der er således ikke umiddelbart finansiering fra satspuljen til fortsættelse af projektet i 

2020. En uændret fortsættelse af projektet vil forudsætte en bevilling på 15,8 mio. kr. i 

2020. 

  

Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre 

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 12,1 mio. kr. til projektet ”Tværsektoriel stuegang 

– fremtidens tværsektorielle forløb”. Projektet varetages af Nordsjællands Hospital, 

almen praksis samt 8 kommuner i planlægningsområdet. Projektet løber fra 2016 til 

udgangen af 2019. 

 

Nordsjællands Hospital, almen praksis og kommuner er gået sammen i projektet om at 

udvikle bedre tværsektorielle forløb for borgere, der udskrives til et kommunalt mid-

lertidigt ophold efter hospitalsindlæggelse. 

 

Formålet med projektet er at udvikle en model for tværsektoriel stuegang og kompe-

tenceudvikling, der understøtter velkoordinerede og sammenhængende forløb for bor-

gere, der udskrives fra hospitalet til en kommunal midlertidig døgnplads   

 

Der vil blive gennemført en evaluering af projektet i efteråret 2019, og herefter taget 

stilling til om i hvilken form projektet skal søges videreført. 
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Sundhedsstrategimidler, Aktiv patientstøtte 

I økonomiaftalen for 2016 indgik en pulje til finansiering af et patientstøtteprogram 

som omhandler en aktiv patientstøtteordning omfattende en telefonbaseret rådgivende 

og coachende støtte til patienter. Puljen er udmøntet til regionerne via bloktilskuddet 

og regionen modtager over hele projektperioden i alt 65,5 mio. kr. Der er afsat midler 

til Aktiv patientstøtte frem til udgangen af 2019, hvorefter der skal tages beslutning 

om en eventuel fortsat drift af projektet. 

 

Det er vurderingen, at staten har et ønske om, at ordningen videreføres. Sundhedsmi-

nisteriet har således tilkendegivet, at der også vil være midler i 2020. Der er derfor 

ikke behov for at prioritere egne midler i 2020. 

 

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. 

 

Forebyggelse af selvmord gennem ambulant opfølgning efter udskrivelse (SAFE) 

Der etableres et nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord, med henblik på at 

sikre et velfungerende samarbejde mellem relevante aktører, herunder Region Hoved-

staden. Partnerskabet skal styrke viden-indsamling og -formidling, og understøtte 

sammenhængende forebyggelses- og behandlingstilbud af høj kvalitet i kommuner og 

regioner på tværs af sektorer. 

Der er bevilget i alt 18,1 mio. kr. til partnerskabet i Region Hovedstadens Psykiatri, 

som gerne ser at indsatsen permanentgøres efter udløbet i 2020. 

 

Hvis projektet skal videreføres kræver det, at der findes midler svarende til ca. 5 mio. 

kr. årligt. 

 

Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning 

Formålet med puljen er at understøtte lettere adgang til psykiatrisk udredning og sund-

hedsfaglig rådgivning i forhold til afklaring af, om borgeren på botilbud bør indlæg-

ges, eller om der skal iværksættes tiltag, der forebygger, at borgerens situation forvær-

res. 

Region Hovedstadens Psykiatri har modtaget 18,9 mio. kr. til projektet, som forventes 

at udløbe i 2020. 

 

Hvis projektet skal videreføres kræver det, at der findes midler svarende til ca. 5 mio. 

kr. årligt 

 

Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer – samt udbre-

delse 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 implemente-

ring af forløbsprogrammer i regioner og kommuner. Programmerne indebærer, at børn 
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og unge med psykiske udfordringer tilbydes en mere sammenhængende indsats og den 

bedst mulige udredning og behandling med henblik på at forebygge behovet for medi-

cinsk behandling. 

 

Regionens andel er 10,4 mio. kr. med opstart 1/9 2018 og udløb med udgangen af 

2020.  Det er p.t. uafklaret, om og i hvilken form projektet kan videreføres, hvor der 

kan ske en tilpasning / udvikling, eller det kan udbredes til andre regioner/kommuner. 

 

Kræftplan IV – og øvrige initiativer på kræftområdet. 

I satspuljeaftalen for 2017-2020 er der afsat midler til flere initiativer fra regeringens 

kræftplan IV, herunder særligt 

 

Tilbud til unge med kræft 

Formålet er at forbedre forholdene for unge kræftpatienter med udgangspunkt i de un-

ges ønsker og behov, ved at udbrede initiativer som fælles opholdsrum, ungepaneler, 

ungekoordinatorer og ungevenlige stuer samt andre initiativer med fokus på livskvali-

tet og inddragelse af unge indlagte. 

 

Der er udmøntet i alt 7,9 mio. kr. til Rigshospitalet i perioden 2017-20 til fire projek-

ter. Tre af projekterne vil gerne fortsætte, men det kræver yderligere midler fra regio-

nen. Det sidste projekt er forventet færdigt med udgangen af 2021, men mangler knap 

1 mio. kr. til afslutningen på projektet.  

 

Der skal afsættes 2,15 mio. kr. årligt for at permanentgøre indsatsen vedr. de tre pro-

jekter. 

 

Screening for livmoderhalskræft for ældre og udsatte grupper 

Der er afsat midler i 2017-2020 til screening for livmoderhalskræft hos ældre og ud-

satte grupper. Midlerne afsættes til et engangstilbud om HPV-test til gruppen af kvin-

der, som er født før 1948, samt til at øge deltagelsen i screeningsprogrammet hos sær-

ligt de ressourcesvage grupper. 

 

I Region Hovedstaden er udmøntet 6,9 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospital. Af-

delingen mener stadig der kan gøres noget for disse målgrupper og vil derfor gerne 

fortsætte under den forudsætning, at der findes finansiering til initiativet, i størrelses-

ordenen 2 mio. kr. årligt. 

 

 


