
                                                                                               
Oversigt over ophør af satspuljebevillinger med udgangen af 2019

(Mio. kr.)

Satspuljeaftale 2016 (2016 pris- 
og lønniveau) 1)

2016 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger

16.11.79.50. Faste læger på plejecentre 
og medicingennemgang

40,0 20,0 20,0 20,0 - Med satspuljeaftalen for 

2016-19 blev der aftalt en 

gradvis udrulning af en 

landsdækkende ordning 

med faste læger på pleje-

centre. Der blev efterføl-

gende i maj 2016 indgået en 

aftale mellem Praktiserende 

Lægers Organisation, sta-

ten, DR og KL, hvor parterne 

forpligter sig til at under-

støtte, at ordningen bliver 

landsdækkende og kommer 

til at omfatte samtlige pleje-

centre i løbet af den 4-årige 

indfasningsperiode. Der fo-

retages en national monito-

rering og opfølgning på ind-

fasningen af ordningen. Op-

følgningen for 2018 er frem-

sendt til ministeriet i maj 

2019. SUU vil snarest mod-

tage orientering herom.  
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16.11.79.50. Opfølgende hjemmebesøg 4,0 5,0 10,0 10,0 - Mhp.at sikre ældre sårbare 

patienter en tryg overgang i 

forbindelse med udskrivelse 

fra sygehus er der afsat mid-

ler til at videreføre og udvikle 

opfølgende hjemmebesøg. 

Midlerne er udmøntet til re-

gionerne via bloktilskuddet.

16.21.75.10. Videreførelse af natåbning 
af Livslinien

1,0 - Livslinien er et rådgivnings-

tilbud, som arbejder på at 

nedbringe antallet af selv-

mord og selvmordsforsøg 

gennem rådgivningstilbud til 

alle borgere, som har en 

selvmordsproblematik inde 

på livet. Rådgivningen be-

svarer også henvendelser 

om dårlig trivsel. Ekstern 

evaluering har vist, at der er 

en god effekt af natåbnin-

gen.

16.21.77.10. Sundhedstjek 5,0 5,0 10,0 10,0 - Sundhedsstyrelsen har ud-

møntet en afgrænset pulje 

på i alt 27 mio. kr. til 11 kom-

munale projekter, som skal 

afprøve metoder til at styrke 

en målrettet rekruttering til 

kommunale sundhedstilbud 

af borgere med forøget ri-

siko for at udvikle kronisk 
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sygdom, samt at tilbyde mål-

rettede forebyggelsestilbud 

til borgere med behov her-

for.

Derudover er afsat 2 mio. kr. 

til en tværgående evalue-

ring, 0,5 mio. kr. til udarbej-

delse af et beslutningsstøtte-

værktøj til kommunerne og 

0,5 mio. kr. til erfarings- og 

videnformidling på baggrund 

af projekterne.

16.51.28.20. Tilskud til Danske hospitals-
klovne i psykiatrien

1,5 1,5 1,5 1,5 - Midlerne er afsat til et forsøg 

med hospitalsklovne på 

børne- og ungdomspsykiatri-

ske afdelinger og en evalue-

ring ved afslutningen af pro-

jektperioden. Hospitalsk-

lovne i psykiatrien er en del 

af ligestilling af somatikken 

og psykiatrien, hvor børn, 

der slås med psykiske lidel-

ser, får samme adgang til 

hospitalsklovnene. Midlerne 

er udmøntet til Danske ho-

spitalsklovne, som er en 

landsdækkende forening.

16.51.88.10. Kompliceret sorg 4,0 2,0 2,0 - - Center for Kompliceret Sorg 

skal sikre viden og kompe-

tencer som grundlag for, at 
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professionelle inden for 

sorgområdet kan forebygge, 

afdække og sætte tidligst 

muligt og kvalificeret ind i 

forhold til mennesker med 

kompliceret sorg. Midlerne 

er udmøntet i en pulje til 

Børn, unge og sorg. 

16.65.61.10. Pulje til styrket sammen-
hæng for de svageste ældre

57,2 - 6,9 18,3 - Midlerne er udmøntet via en 

afgrænset pulje i Sundheds-

styrelsen til at afprøve for-

søg med konkrete modeller 

for brug af kompetencer på 

tværs af kommuner, regio-

ner og evt. almen praksis for 

at skabe større sammen-

hæng i indsatsen for de sva-

geste ældre. Projekterne 

skal evalueres med henblik 

på efterfølgende udrulning af 

de gode erfaringer.

16.65.63.10. Livskvalitet 4,0 5,0 5,5 5,5 - Midlerne er udmøntet af 

Sundheds- og Ældreministe-

riet via en afgrænset pulje til 

146 konkrete projekter, der 

skal øge livskvaliteten hos 

ældre borgere, som bor på 

plejehjem.   

16.66.04. National handlingsplan for de-
mens 2025 

50,0 140,0 140,0 140,0 - Med den nationale demens-

handlingsplan 2025 blev de 
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470 mio. kr., der var afsat til 

handlingsplanen, prioriteret 

til 23 konkrete initiativer på 

tværs af sundheds- og æl-

dreområdet til gavn for bor-

gere med demens og deres 

pårørende. Derudover er der 

med handlingsplanen opstil-

let tre nationale mål for de-

mensindsatsen frem mod 

2025.

Satspuljeaftale 2017 (2017 pris- 
og lønniveau) 
16.11.79.65. Hjælp til rygestop til særlige 
grupper

- 12,0 7,5 7,5 - I satspuljeaftalen for 2017-

2020 indgik en prioritering på

26,5 mio. kr. i perioden 2017

-2019 til ”Hjælp til rygestop til 

særlige grupper (rygestop-

medicin)”. Midlerne overfø-

res til kommunerne som 

bloktilskud. Indsatsens pri-

mære målgruppe er nikoti-

nafhængige rygere, der er 

socialt eller økonomiske ud-

satte. Muligheden for at udle-

vere vederlagsfri rygestop-

medicin til den enkelte borger 

er betinget af, at borgeren 

samtidigt følger et kommu-

nalt rygestopforløb.
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16.11.79.65 og 16.51.66.10. Styrket reha-
biliteringsindsats for mennesker med sc-
lerose

- 10,9 11,0 11,0 - Der er afsat 9 mio. kr. årligt i 

perioden 2017-2019 til en 

styrket rehabiliteringsindsats 

for mennesker med sklerose 

ved at øge aktiviteten via 

fritvalgsrammen på de to sc-

lerosehospitaler i Ry og Has-

lev.  

Der er desuden igangsat et 

pilotprojekt på i alt 6 mio. kr. i 

perioden 2017-2019 om styr-

ket samarbejde mellem sc-

lerosehospitalerne og kom-

munerne. Projektet skal 

skabe større viden om, hvor-

dan sclerosehospitalerne og 

kommunerne kan styrke 

samarbejdet om den enkelte 

patient. 

I starten af 2020 udkommer 

en evalueringsrapport, som 

afdækker de erfaringer og re-

sultater, der er opnået gen-

nem projektet. 

16.11.79.65. Screening for livmoder-
halskræft for ældre og udsatte grupper

- 23,0 1,0 1,0 - For at opspore kræft tidligere 

skal alle kvinder født før 1948 

gives et engangstilbud om 

test for HPV. Derudover skal 
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initiativet understøtte en øget 

deltagelse i screeningspro-

grammet for livmoder-

halskræft særligt for grupper 

med færre ressourcer.

Regionerne har i løbet af 

2017 indkaldt kvinder født før 

1948. Den første afrapporte-

ring af tilbuddet er offentlig-

gjort i april 2019. Resulta-

terne viser en høj deltagelse 

på 30 procent, hvilket er langt 

over de forventede 10 pro-

cent. Overordnet set viser re-

sultaterne, at 4 procent af te-

stene var HPV-positive. 

16.53.02.10. Forsøg med medicinfrit af-
snit i psykiatrien

- 2,9 3,9 3,9 - Forsøg med etablering af et 

medicinfrit afsnit, hvor der af-

prøves nye behandlingsme-

toder, der kan medvirke til at 

nedbringe medicinforbruget i 

psykiatrien. Det kan for ek-

sempel være andre former 

for terapi og aktiviteter, der 

kan mindske behovet for me-

dicin. Midlerne er udmøntet i 

en pulje til Region Hovedsta-

den.
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Satspuljeaftale 2018 (2018 pris- 
og lønniveau)
16.11.11.70. Mere viden om multisygdom 2,0 1,0 - Midlerne er afsat til Sund-

hedsstyrelsen til at samle ek-

sisterende erfaringer med at 

tilbyde sammenhængende 

forløb til mennesker med 

multisygdom. Sundhedssty-

relsen har som led heri of-

fentliggjort tre rapporter i 

2019. På baggrund heraf of-

fentliggør Sundhedsstyrel-

sen anbefalinger for tilrette-

læggelse af forløb til menne-

sker med multisygdom primo 

2020.

16.11.24.10. Pulje til patienter med ska-
der som følge af brug af lægemidlet Tha-
lidomid

- 1,5 - Midlerne i puljen skal anven-

des til danske nulevende pa-

tienter, der har skader som 

følge af brugen af thalidomid. 

Skaderne skal være diagno-

sticeret og forårsaget af tha-

lidomid. Midlerne skal ud-

møntes i 2019, og vil blive li-

geligt fordelt mellem ansø-

gere, der opfylder oven-

nævnte kriterier.

16. 51.11.10. Social ulighed i sundhed – 
fra viden til handling

2,0 0,5 - Midlerne er afsat til Videns-
råd for Forebyggelse til ind-
samling af viden og formule-
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ring af handlingsanvisninger 
på fem væsentlige områder 
ift. at mindske social ulighed: 
Sårbare gravide, udvikling i 
de første leveår, børns og 
unges mentale helbred, 
overvægt og inaktivitet 
blandt børn og unge samt 
unges brug af rusmidler. 
Projektet koordineres med 
Sundhedsstyrelsens arbejde 
på forebyggelsesområdet.

Satspuljeaftale 2019 (2019 pris- 
og lønniveau)
16.11.01.79. Undersøgelse af mulighe-
derne for nærvær for nærtstående til dø-
ende, der dør uden for hjemmet

- - - 1,0 - Rambøll gennemfører en un-

dersøgelse af, hvilke mulig-

heder pårørende til døende, 

der i de sidste dage plejes 

uden for hjemmet, har for at 

få fri fra arbejde med henblik 

på at kunne være sammen 

med den døende. 

16.11.11.81. Specialpsykologernes kom-
petencer skal bedre i  spil

0,6 - Midlerne er bevilget til, at 

Sundhedsstyrelsen udarbej-

der en fælles vejledning for 

specialpsykologernes an-

vendelse i psykiatrien, samt 

at Sundhedsstyrelsen under-

søger på hvilken måde, spe-

cialpsykologer mest hen-

sigtsmæssigt kan få mulig-
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hed for at være behandlings-

ansvarlige i den stationære 

psykiatri.

16.11.11.81. Udvikling af et sundhedspæ-
dagogisk værktøj til forebyggelse af so-
matisk sygdom

0,6 - Midlerne er bevilget til, at 

Sundhedsstyrelsen udvikler 

et sundhedspædagogisk 

værktøj, som efterfølgende 

stilles til rådighed for kommu-

ner og regioner. Værktøjet 

skal kan anvendes til at tage 

snakken med mennesker 

med psykiske lidelser om 

forebyggelse af fysiske lidel-

ser blandt andet som følge af 

kost, rygning, alkohol mv. 

16.11.11.81. Bedre overgang fra børne- 
og ungdomspsykiatrien til voksenpsykia-
trien 

0,6 - Midlerne er bevilget til, at 

Sundhedsstyrelsens i 2019 

udvikler en model for bedre 

overgang fra børne- og ung-

domspsykiatrien til voksenp-

sykiatrien, der understøtter 

sundhedspersonalet i at 

skabe en struktureret, smidig 

og individuel overgang samt 

styrker de unges 

egenomsorg og handlekom-

petencer.

Forebyggelses- og informationsindsats 
målrettet sårbare gravide

1,2 - Med initiativet er der igangsat 

en undersøgelse af årsa-

gerne til og omfanget af kvin-
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der, som skjuler deres gravi-

ditet i Danmark, samt mulig-

heden for anonyme fødsler. 

VIVE udarbejder undersø-

gelsen, som forventes offent-

liggjort i efteråret 2019. 

På baggrund af undersøgel-

sen, er der afsat 1 mio. kr. i 

2019 til en målrettet forebyg-

gelses- og informationsind-

sats, som skal bidrage til, at 

gravide, der står i en særlig 

sårbar situation – kan få den 

nødvendige støtte og hjælp 

til at gennemføre graviditeten 

under så sikre forhold som 

muligt for både mor og barn. 

Indsatsen vil blive varetaget 

af Mødrehjælpen.

Inkontinens og sygefravær 0,3 - Midler til at Kontinensforenin-

gen kan iværksætte en un-

dersøgelse af, om inkonti-

nens påvirker sygefravær og 

arbejdsevne, med henblik på 

at øge fokus på inkontinens 

på arbejdspladsen. 

1) Initiativet vedr. afstigmatiseringskampagnen ”EN AF OS” er ikke medtaget, da det videreføres med 2019-aftalen.
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