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Udmøntning af satspuljen ”styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere
adgang til psykiatrisk udredning”
Hermed inviteres regioner til at søge om midler til satspuljen ”styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning”
Der er med aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2017-2020 afsat 59 mio. kr. over fire
år til at styrke den sundhedsfaglige rådgivning til medarbejdere på botilbud med borgere med
psykiske lidelser, samt lette adgangen til psykiatrisk udredning.
Projektet skal igangsættes senest 1. september 2017 og afsluttes inden udgangen af 2020.
Frist for ansøgning om midler er den 28. april 2017.

Baggrund
Omlægningen i sygehusvæsenet betyder, at den gennemsnitlige indlæggelsestid for borgere
med psykiske lidelser er kortere, og stadig flere modtager ambulant behandling. Borgere, der
tidligere har været indlagt i længere perioder, udskrives i dag tidligere til botilbud eller eget
hjem for at de kan bo i vante omgivelser samtidig med at de modtager behandling. Det er med
til at skabe mindst mulig indgriben i patientens hverdag.
For at sikre, at borgerne følger og opsøger den behandling, de har brug for, og for at understøtte medarbejdernes arbejde på botilbuddene, oprettes en pulje til at understøtte den udgående psykiatri. Puljen skal understøtte mere stabile forløb for borgere med psykiske lidelser
på botilbuddene, forebygge voldsepisoder samt understøtte medarbejderne på botilbuddene i
deres arbejde med borgerne.

Formål med puljen
Formålet med puljen er at understøtte lettere adgang til psykiatrisk udredning og sundhedsfaglig rådgivning i forhold til afklaring af, om borgerer på botilbud bør indlægges, eller om der
skal iværksættes tiltag, der forebygger, at borgerens situation forværres.
Puljemidlerne skal styrke den regionale psykiatriske behandling ved at regionerne via udgående funktioner:
 yder kontinuerlig faglig rådgivning og sparring til medarbejdere
 foretager subakut vurdering af borgeren
 har mulighed for akut at henvise til vurdering og indlæggelse på psykiatrisk sygehus

Det kan eksempelvis ske via udgående regionale teams eller medarbejderrotation mellem botilbud og sygehus. Der kan etableres telefonrådgivning (hotline), mailsparring og telefonkonferencer mellem sygehus og botilbud eller etablering af en forsøgsordning med fast opfølgning
efter indlæggelse for en række borgere på botilbuddene. Der kan også etableres rutinemæssige
besøg fra læge eller andet relevant fagpersonale på bostedet for tidligt at kunne opspore og
dermed intervenere psykiatriske forværringer.

Målgruppe
Borgere på botilbud med psykiske lidelser samt medarbejderne på botilbuddene.

Krav til ansøgere
Projektansøgningerne skal indeholde beskrivelse af følgende elementer:
Projektets organisering og forankring
Ansøgningen skal indeholde oplysning om organisering, ansvarsfordeling og samarbejde mellem de deltagende parter. Herunder skal det beskrives, hvordan projektet skal forløbe.
Projektets indhold
Indsatsernes primære formål skal være at styrke den sundhedsfaglige rådgivning til medarbejdere på botilbud med borgere med psykiske lidelser, samt lette adgangen til psykiatrisk udredning. Der skal foreligge en beskrivelse af de indsatser man ønsker bruge puljemidlerne til.
Samarbejde
Det er et krav at der foreligger en detaljeret beskrivelse af det konkrete samarbejde mellem
region og kommune(r).
Tidsplan
Ansøgningen skal indeholde en deltaljeret tidsplan for projektet.

Evaluering og afrapportering
Aftalen om satspuljen for sundhedsområdet har overordnet til formål at sikre en målrettet anvendelse af de afsatte ressourcer til forankring, kvalitetsudvikling og fortsat udbygning af tilbuddene til særligt udsatte grupper. Derfor stilles der en række krav om mål og dokumentation af de projekter, der søger om økonomisk støtte.
Der tilknyttes i regi af Sundhedsstyrelsen fra opstart til afslutning en national, ekstern evaluator til evaluering af projekterne. Formålet med evalueringen er
- at dokumentere projekternes organisatoriske og faglige indsats
- at dokumentere hvorledes projekterne (1) hjælper medarbejdere på botilbud med borgere med psykiske lidelser, (2) øger sikkerheden på botilbud samt nedbringer volds-
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episoder og (3) opspore borgere med psykiske lidelser på botilbud hvor der er indikation for indlæggelse i den regionale psykiatri
at få solid viden om, hvordan kommuner og regioner kan organisere sig for at skabe
større sammenhæng i indsatsen for borgere på botilbud med psykiske lidelser

Projekterne er forpligtede til at medvirke til evalueringen f.eks. i form af deltagelse i interviews udført af evaluator, afrapportere om projektforløbet og opfyldelsen af indikatorer og
mål. Levering af evalueringsdata fra projekterne vil finde sted undervejs og ved projektafslutning til evaluator.
Projekterne er ligeledes forpligtet til at sende statusrapporter og en afslutningsrapport ved afslutning.

Hvem kan søge om midler fra puljen?
Midlerne skal søges af region og kommune(r) i fællesskab. Det er et krav, at der er indgået et
formelt samarbejde om projektet mellem regionen og kommunen/kommunerne forud for ansøgning.

Hvad kan der ansøges om støtte til?
Der kan ansøges om midler til:
 Ansættelse og løn til projektledelse og projektansatte
 Honorering af relevante fagpersoner
 Udvikling og formidling af relevante materialer
 Udgifter i forbindelse med projektets indsats målrettet patienterne
 Efteruddannelse og kompetenceudvikling af personalet i den regionale psykiatri og
på botilbuddene
 Kørselsudgifter i henhold til statens regler
 Revision af regnskab.
Der kan ikke ansøges om midler til følgende:
 Aktiviteter og lønmidler i forbindelse med den almindelige behandling af patienterne
 Aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift, fx husleje og telefon

Betingelser for at modtage støtte
Følgende forhold skal indgå i ansøgningen jf. kravene anført ovenfor:






Baggrund for undervisningen og dets relevans, herunder en detaljeret beskrivelse af
hvilke eksisterende redskaber, metoder, mv. der ønskes at undervises i.
Undervisningen formål, delmål samt de forventede resultater i forhold til at sikre gode
forløb og sammenhæng i indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug
Undervisningens målgrupper og begrundelse for valg af målgrupper
Beskrivelse af undervisningen
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Beskrivelse af projektorganisering, herunder en en detaljeret beskrivelse af det konkrete samarbejde mellem region og kommune(r)
Beskrivelse af evaluering og afrapportering, samt hvem der medvirker hertil
Tidsplan samt budget for de enkelte delelementer i undervisningsforløbet, herunder
hvilken part i projektet puljestøtten skal overføres til

I ansøgningen skal der angives en kontaktperson, som Sundhedsstyrelsen kan kontakte ved
evt. spørgsmål i forbindelse med vurdering af ansøgningen. Denne kontaktperson skal kunne
kontaktes i perioden 1. – 25. maj 2017.

Økonomi
Der udmøntes i alt 58,5 mio. kr. over fire år. Projektet kan få støtte med en varighed af op til
fire år.
Det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen for perioden 2017-2020, er 59 mio.
kroner. Udover de 58,5 mio. kr. til udførelse af projektet afsættes 0,5 mio. kr. til en evaluering.
Mio. kr.
Styrket sundhedsfaglig
rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning
Evaluering

2017
14,8

2018
15

2019
15

2020
13,7

0,2

-

-

0,3

Tidsfrister
Offentliggørelse af satspuljeopslag
Ansøgningsfrist
Forventet afgørelse og underretning af ansøgere
Frist for opstart af projektet
Projektet gennemføres og evalueres løbende
Afsluttende projektevaluering foreligger

24. februar
28. april 2017
Medio maj
1. september 2017
Medio 2017 – ultimo 2020
Primo 2021

Ansøgningsprocedurer
Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest fredag d. 28. april 2017. Satspuljemodtagere vil få besked medio maj 2017. Projektstart skal ligge senest 1. september 2017.
Sundhedsstyrelsen forestår den sundhedsfaglige vurdering af ansøgningerne såvel som den
sundhedsfaglige indstilling af puljen.
Ansøgningens ”projektbeskrivelsesskema” (skema 2) må max. have et omfang på 8 sider.
Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema (skema 1 – 4) SKAL anvendes og udfyldes. Kun an-

4

søgninger, der er skrevet i ansøgningsskemaet, og ikke overskrider det angivne omfang, vil
komme i betragtning.
Ansøgningen sendes underskrevet, elektronisk til plan@sst.dk. I emnefeltet skrives ”styrket
sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning 4-1613-205/1/bpse”
Ansøgningen skal være underskrevet af en regional ledelsesrepræsentant.

Yderligere oplysninger
Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.
Spørgsmål vedr. økonomi og administration:
Kasper Dahl, kda@sum.dk
Generelle faglige spørgsmål:
Benjamin Ebeling, bpse@sst.dk
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