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Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner til at ansøge om midler til behovsvurdering i den afklarende samtale for borgere med kroniske sygdomme, herunder
diabetes.
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Med satspuljeaftalen for 2017-2020 blev regeringen og satspuljepartierne enige om
at afsætte en ramme på 65 mio. kr. til en national diabeteshandlingsplan. Handlingsplanen indeholder 12 initiativer til styrkelse af diabetesindsatsen i Danmark
for perioden 2017–20201.
Der er således afsat i alt 8,0 mio. kr. til et initiativ om behovsvurdering. Af disse
midler er der sat 0,5 mio. kr. af til at Sundhedsstyrelsen udvikler anbefalinger for
behovsvurdering i den afklarende samtale i kommunerne. Til at afprøve og implementere anbefalingerne er der afsat 7 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til evaluering. Evalueringen varetages af Sundhedsstyrelsen ved ekstern leverandør.
Initiativet omhandler behovsvurdering af borgere med diabetes, men anbefalingerne kan med fordel også omfatte borgere med andre kroniske sygdomme.
Baggrund og formål
Formålet med puljen er at styrke en systematisk og ensartet tilgang for borgere med
diabetes, men kan med fordel også udbredes til borgere med andre kroniske sygdomme.
Derudover er hensigten at øge kvaliteten i behovsvurderingen og sikre, at den enkelte borger tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb, og at borgeren i højere grad
inddrages i beslutningen om valg af strategi. Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal
således understøtte behovsvurderingen i den afklarende samtale, så den sundhedsprofessionelle i samarbejde med borgeren træffer en fælles beslutning om, hvordan
forebyggelses- og rehabiliteringsforløbet, herunder ændring af sundhedsvaner,
bedst tilrettelægges ud fra borgerens sygdomstilstand, behov, ressourcer og motivation.
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Se mere http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/November/~/media/2National%20diabeteshandlingsplan.pdf

Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for
forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Her anbefales det at borgere
med kronisk sygdom ud fra en sundhedsfaglig vurdering af funktionsevne og helbredsforhold kan have gavn af et forebyggelsestilbud2, henvises til en afklarende
samtale med en kommunal sundhedsprofessionel.
Krav til projekter
Det er et krav, at projekter, der ansøger om midler fra puljen, implementerer Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale.
Projekternes målgruppe er voksne borgere med diabetes, men kan som nævnt med
fordel også omfatte borgere med andre kroniske sygdomme.
Krav til ansøgningen
Det er et krav, at ansøgningen beskriver:
 Hvilke(n) målgruppe(r) behovsvurderingen i den afklarende samtale omfatter
 Hvordan det sikres, at forudsætningerne for den afklarende samtale er til
stede i kommunen, baseret på anbefalingernes trinvise model, der omfatter
værdier, kompetencer og værktøjer
 Hvordan behovsvurdering i den afklarende samtale struktureres med afsæt
i de tre overordnede principper i anbefalingerne, herunder udarbejdelse af
rammen for samtalens form og indhold
 Hvordan behovsvurderingen planlægges at blive integreret i eksisterende
praksis
 Hvordan vil man knytte det organisatoriske niveau og sikre, at de sundhedsprofessionelle har den nødvendige uddannelse samt diabetes specifikke viden og sundhedspædagogiske kompetencer til at gennemføre behovsvurderingen i den afklarende samtale
 Proces- og tidsplan for afprøvning af indsatsen
 Hvordan indsatsen forventes forankret i kommunen efter projektperiodens
afslutning
Afrapportering og evaluering
Bevillingsmodtagere forpligter sig til løbende at afrapportere til Sundhedsstyrelsen
via årlige statusrapporter i projektperioden samt fremsende en endelig afrapportering efter projektets afslutning. Til dette formål anvendes Sundhedsstyrelsens skabelon. Det er de årlige statusrapporter, som vil udløse bevillingen for det kommende bevillingsår.
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Begrebet forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom anvendes om de tilbud, der indgår i
Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom’ (2016) og
i betydningen forebyggelse med et rehabiliterende sigte baseret på funktionsevnebegrebet. ’Forebyggelse’ forstås i denne sammenhæng som en delmængde af rehabilitering. I nærværende anbefalinger
anvendes ’rehabilitering’.
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Den afsluttende status skal vise:
 Hvorvidt og hvorledes projektets mål er opnået
 Hvorvidt og i hvilken form, regi, omfang mv. projektet kan fortsætte efter
projektperioden.
Ud over det samlede beløb til puljeprojekterne, er der afsat 0,5 mio. kr. til en evaluering af projekterne, som Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for. Evalueringen forventes igangsat umiddelbart i forlængelse af projektstart. Det overordnede formål med
evalueringen er at indsamle og efterfølgende udbrede erfaringer med behovsvurdering i den afklarende samtale i kommunen. Evalueringen vil have særligt fokus på
at undersøge implementeringen af behovsvurdering i den afklarende samtale og vil
således have karakter af en procesevaluering.
Det er derfor en forudsætning for bevilling, at bevillingsmodtagerne leverer dokumentation til evalueringen. Den endelige dokumentation vil blive konkretiseret i
samarbejde med bevillingsmodtager og en ekstern evaluator.
Kriterier for udvælgelse af ansøgninger
Såfremt Sundhedsstyrelsen modtager ansøgninger om tilskud for et beløb, der
overstiger puljens størrelse, vil det være nødvendigt at foretage en prioritering mellem ansøgerne. Desuden kan det være nødvendigt at justere det ansøgte beløb i
nogle af projekterne.
Som udgangspunkt forventer Sundhedsstyrelsen, at fordelingen af midlerne vil gå
til 3-4 projekter.
Økonomi
Der er i perioden 2018-2020 afsat 7,0 mio. kr. til behovsvurdering i den afklarende
samtale. Efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen vil midlerne blive fordelt på
baggrund af ansøgningerne.
Hvad kan der søges om støtte til?
Alle udgifter, der søges om støtte til, skal være relateret til projektet og således
ligge ud over de eksisterende udgifter til eksempelvis drift. Midlerne kan blandt andet gå til, at kommuner kan frikøbe relevant personale, som kan stå for projektledelsen af behovsvurderingen i den afklarende samtale.
Der kan ansøges om midler til:
 Lønudgifter til projektledere og medarbejdere i projektet
 Udgifter til relevante fagpersoner
 Udvikling af materialer til projektet i begrænset omfang
 Udgifter til kompetenceudvikling i projektet
 Transport inkl. ophold efter statens regler
 Revisionsudgifter.
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Der kan ikke ansøges om midler til følgende:
 Forskningsprojekter eller evaluering
 Aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift, fx husleje og
telefon
 Udgifter, der afholdes uden for projektperioden.
Betingelser for at modtage støtte
Et projekt skal opfylde følgende overordnede betingelser for at komme i betragtning til støtte:









Der er udpeget og anført en projektleder med dokumenteret projektledererfaring
Der er udpeget og anført en juridisk ansvarlig leder af projektet fra de involverede organisationer
Projektets organisering skal tydeligt fremgå, herunder den ledelsesmæssige
forankring
Projektet understøtter puljens formål
Der er opsat mål for projektet
Projektets aktiviteter er beskrevet, og der er en tidsplan, hvor det fremgår,
hvilke processer og leverancer, der skal være opnået på hvilke tidspunkter
Projektet indeholder en afrapportering, som beskrives i ansøgningen
Ansøger medsender et detaljeret budget

Tidsfrister og ansøgningsprocedure
Ansøgningen inkl. projektbeskrivelse skal være Sundhedsstyrelsen i hænde
senest den 7. marts 2019 kl. 12.00.
Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema skal benyttes. Alle ansøgere modtager en
kvittering for ansøgningen hurtigst muligt efter fremsendelse.
Sundhedsstyrelsen forventer at give tilsagn til de udvalgte ansøgere ultimo april
2019. Projektstart 1. maj 2019, herunder rekruttering og ansættelse af projektmedarbejdere. Sluttidspunktet for projekterne er december 2020.
Ansøgningen må have et omfang på max. fem sider. Ansøgere skal bruge Sundhedsstyrelsens ansøgningsskabelon.
Ansøgninger kan indsendes med forbehold for lokale politiske godkendelser. Ansøgninger med forbehold for politisk godkendelse vil blive vurderet på lige fod
med øvrige ansøgninger. I disse tilfælde vil et eventuelt tilsagn dog være med forbehold for, at den politiske godkendelse kommer på plads og eftersendes hurtigst
muligt til Sundhedsstyrelsen.
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Ansøgningen og tilhørende ansøgningsskema sendes via e-mail til jkr@sst.dk mærket ”Ansøgning til satspuljen: Behovsvurdering i den afklarende samtale – sagsnr.
4-1611-128/4”.
Yderligere oplysninger
Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedrørende spørgsmål til
puljen.
Faglige spørgsmål kan rettes til:
Specialkonsulent Cecilie Iuul
T: 72 22 76 72
M: ciu@sst.dk
Økonomiske og administrative spørgsmål kan rettes til:
Specialkonsulent Per Hemmingsen
T: 72 26 95 51
M: phe@sum.dk

Side 5

