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Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 28. oktober 2020.

a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre i alt
3,0 mio. kr. i 2020 til følgende konti under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet til at imødegå
udfordringen med overrepræsentation af etniske minoriteter med ikke-vestlig herkomst blandt CO‐
VID-19-smittede. Der er tale om ekstraordinære udgifter til håndtering af COVID-19, der fordeler
sig som følger:
• 0,3 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til at understøtte den flersprogede telefoniske hotline
• 2,7 mio. kr. til § 16.21.80. Flersproget telefonisk hotline (nyoprettet konto) til at drive den

flersprogede telefoniske hotline

Endvidere anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at sundheds- og ældreministeren ved tekstan‐
mærkning bemyndiges til at udmønte midlerne fra den nyoprettede konto samt fastsætte tilskudsbe‐
tingelser.

b. Etniske minoriteter, særligt borgere med ikke-vestlig herkomst, er overrepræsenterede i COVID-19-
statistikkerne. Statens Serum Institut har opgjort, at borgere med ikke-vestlig herkomst udgør 25,7
pct. af de smittede, selvom de kun udgør 8,9 pct. af befolkningen. Overrepræsentationen har været
en gennemgående tendens siden maj, hvor Statens Serum Institut begyndte at opgøre smittetal for
etniske minoriteter.

Som konsekvens af udbruddet af COVID-19 i Danmark udviklede Dansk Flygtningehjælp med
støtte fra Novo Nordisk Fonden i foråret en ekstraordinær informationsindsats målrettet flygtninge
og indvandrere, herunder en flersproget telefonisk hotline. Sundhedsstyrelsen bidrog til projektet ved
at dele de daglige vidensopdateringer, som allerede blev produceret til den fælles myndighedsfælles
hotline. Den telefoniske hotline var åbent 2 timer dagligt og havde i perioden på 2 måneder ca. 600
opkald. Finansiering fra Novo Nordisk fonden var rettet mod en forsøgsperiode og ophørte i juni
2020. Dansk Flygtningehjælp var i den forbindelse nødt til at lukke initiativet, da det ikke var muligt
at finde anden finansiering.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der fortsat er stort behov for et tilbud, hvor etniske minoritetsborge‐
re kan søge vejledning på eget sprog på en let tilgængelig måde. Anbefalinger og vejleding er i dag
primært tilgængelig i form af oversatte skriftlige materialer og via konkret vejledning med tolke i
forbindelse med smitteudbrud. Den telefoniske hotline henvender sig til de personer som søger mere
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generel rådgivning og ikke nødvendigvis har kompetencer eller overskud til at finde oplysningerne i
det skriftslige materiale.

Dansk Flygtningehjælp har allerede i forbindelse med oprettelsen af hotline i foråret 2020 uddannet
personale til at håndtere opgaven. I modsætning til hotline fra foråret 2020 vil Sundhedsstyrelsen
også stille sit bagvagtskorps, der blev etableret i forbindelse med oprettelse af den myndighedsfælles
hotline, til rådighed for den nye flersprogede hotline. Dermed vil Dansk Flygtningehjælps personale
have støtte af lægefagligt personale i opgavevaretagelsen.

Udgifterne forbundet med den flersprogede telefoniske hotline på i alt 3,0 mio. kr. foreslås håndte‐
ret ved en direkte opskrivning af Sundheds- og Ældreministeriets bevilling på forslag om lov om
tillægsbevilling for 2020. I lyset af den særlige situation som COVID-19 har påført dansk økonomi,
lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2020.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i 2020 specificeres således:
Udgift, mio. kr.

§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (Driftsbev.)
12. COVID-19 relaterede udgifter

Udgift
18. Lønninger / personaleomkostninger 0,3 mio. kr.

§ 16.21.80. Flersproget telefonisk hotline (Reservationsbev.) (nyoprettet hovedkonto)
10. Flersproget telefonisk hotline

Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 2,7 mio. kr.

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den flersprogede telefoniske hotline
kan etableres i indeværende finansår.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at afholde udgifter på i alt 3,0 mio. kr.
i 2020 til at imødegå udfordringen med overrepræsentation af etniske minoriteter med ikke-vestlig
herkomst blandt COVID-19-smittede. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 opføres således
følgende:

Udgift, mio. kr.
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (Driftsbev.) 0,3 mio. kr.

§ 16.21.80. Flersproget telefonisk hotline (Reservationsbev.) 2,7 mio. kr.

Endvidere anmodes om Finansudvalget tilslutning til, at den nyoprettede konto § 16.21.80. Flerspro‐
get telefonisk hotline tilknyttes den eksisterende tekstanmærkning 101, således at følgende ændrede
overskrift optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2020:

”Nr. 101 ad. 16.11.11., 16.11.17., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10.,
16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.14., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.17., 16.21.18., 16.21.19.,
16.21.22., 16.21.23., 16.21.24., 16.21.25., 16.21.26., 16.21.27., 16.21.28., 16.21.31., 16.21.34.,
16.21.36., 16.21.40., 16.21.41., 16.21.42., 16.21.46., 16.21.50., 16.21.54., 16.21.57., 16.21.63.,
16.21.66., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78.,
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16.21.80., 16.31.01., 16.31.03., 16.33.05., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.33.25., 16.33.40.,
16.33.50., 16.33.55., 16.33.61., 16.33.62., 16.33.65., 16.33.66., 16.33.70., 16.33.75., 16.51.02.,
16.51.03., 16.51.04., 16.51.05., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.13., 16.51.14.,
16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.27., 16.51.28.,
16.51.29., 16.51.31., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38.,
16.51.39., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.46., 16.51.48., 16.51.51., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54.,
16.51.55., 16.51.57., 16.51.58., 16.51.60., 16.51.62., 16.51.65., 16.51.66., 16.51.68., 16.51.71.,
16.51.73., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.80., 16.51.81., 16.51.82., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87.,
16.51.88., 16.51.89., 16.51.91., 16.51.92., 16.51.93., 16.53.01., 16.53.02., 16.53.03., 16.53.04.,
16.53.05., 16.53.07., 16.53.08., 16.53.09., 16.53.10., 16.53.11., 16.53.14., 16.53.18., 16.53.19.,
16.53.20., 16.53.21., 16.53.22., 16.53.30., 16.53.31., 16.53.35., 16.53.36., 16.53.37., 16.53.38.,
16.53.39., 16.53.40., 16.54.01., 16.54.02., 16.54.03., 16.54.04., 16.54.05., 16.54.06., 16.55.01.,
16.55.02., 16.55.03., 16.55.05., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.15., 16.65.16., 16.65.17.,
16.65.20., 16.65.21., 16.65.22., 16.65.23., 16.65.25., 16.65.26., 16.65.27., 16.65.28., 16.65.30.,
16.65.40., 16.65.42., 16.65.50., 16.65.52., 16.65.53., 16.65.54., 16.65.55., 16.65.56., 16.65.57.,
16.65.59., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.69., 16.65.73., 16.65.75., 16.66.01.,
16.66.02., 16.66.03., 16.66.04., 16.66.05., 16.66.06., 16.66.07., 16.66.08., 16.66.09., 16.66.10.,
16.66.11., 16.91.60. og 16.91.63.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 28. oktober 2020

Magnus Heunicke

/ Lasse Damgaard

Til Finansudvalget.
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