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Udmøntning af satspuljen ”fælles undervisning”
Hermed inviteres regioner i samarbejde med kommune(r) til at søge om midler til fælles undervisning for medarbejdere i den regionale psykiatri og kommunale psykosociale- og misbrugsbehandlingstilbud.
Der er med aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2017-2020 afsat 8 mio. kr. over to år
til fælles undervisning i eksisterende redskaber, metoder mv. for medarbejdere i den regionale
psykiatri og kommunale psykosociale- og misbrugsbehandlingstilbud.
Projektet skal igangsættes senest 1. september 2017 og afsluttes december 2018.
Frist for ansøgning om midler er den 17. april 2017.

Baggrund
For at sikre gode forløb og sammenhæng i indsatsen for borgere med psykiske lidelser og
samtidigt misbrug gennemføres fælles undervisningsforløb for medarbejdere i den regionale
psykiatri og kommunale psykosociale- og misbrugsbehandlingstilbud med henblik på at styrke samarbejdet om borgeren og arbejdet med de koordinerende indsatsplaner.

Formål med puljen
Formålet med puljen er at etablere fælles undervisning i eksisterende redskaber, metoder, mv.
for medarbejdere på tværs af sektorer.
Undervisningen har til formål at sikre, at der er klarhed om ansvarsfordelingen mellem de involverede parter samt en fælles forståelse af opgavefordeling, metoder etc. Undervisningen
har samtidig til formål at sikre, at alle eksisterende redskaber og lovgivning samt anerkendte
virksomme metoder anvendes i indsatsen og behandlingen for derved at skabe sammenhængende indsatser, stabile rammer og reduktion i antal af voldsepisoder.

Målgruppe
Medarbejdere i den regionale psykiatri og medarbejdere i kommunerne, der arbejder med
psykosociale indsatser og/eller misbrugsbehandling.

Krav til ansøgere
Projektansøgningerne skal indeholde beskrivelse af følgende elementer:
Undervisningens organisering og forankring
Ansøgningen skal indeholde oplysning om organisering, ansvarsfordeling og samarbejde mellem de deltagende parter. Herunder skal det beskrives, hvordan undervisningen skal forløbe.
Undervisningens indhold
Det er vigtigt, at undervisningen har til formål at sikre gode forløb og sammenhæng i indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Der skal foreligge en beskrivelse
af den undervisning der ønskes at udføre.
Der kan ydes støtte til fælles undervisning for både det sundhedsfaglige og socialfaglige personale.
Undervisningen kan bl.a. omhandle:
- Klarlægning af ansvarsfordelingen mellem de involverede parter samt beskrivelser af
opgaver, redskaber og metoder på de respektive ansvarsområder.
-

Retmæssig brug af de eksisterende koordinationsredskaber mellem den regionale psykiatri og socialpsykiatrien (udskrivnings- og koordinationsplaner, koordinerende indsatsplaner, videregivelse af oplysninger, tvungen opfølgning, brug af § 141 handleplaner (servicelov) m.fl.).

-

Regler i forbindelse med retspsykiatriske patienters dom til behandling og dom til
misbrugsbehandling herunder samarbejdet med Kriminalforsorgen.

-

Reglerne for videregivelse af oplysninger

-

Undervisning i virksomme metoder i forhold til voldsforebyggelse, samt ressourcefokuseret tilgang, medicinpædagogik og konfliktnedtrapning - med henblik på at skabe
en fælles tilgang til forebyggelse og håndtering af voldsepisoder og konfliktsituationer

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.
Fra projektstart og frem til projektperiodens udløb skal bevillingsmodtagerne indsende en
kort, årlig status til Sundhedsstyrelsen med oplysninger om:
-

Afholdt undervisning, herunder;
o Emne og indhold af undervisningen
o Kompetencer hos underviser
o Antal deltagere
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-

o Undervisningens omfang
o Evaluering af udbytte
Forbrug af midler

Ved projektafslutning er de enkelte bevillingsmodtagere forpligtede til at indsende en slutrapport, der som minimum indeholder:
-

Beskrivelse af den konkrete undervisning og dets omfang og organisering
Redegørelse for antal medarbejdere der har deltaget i undervisningen
Beskrivelse af væsentlige erfaringer
Redegørelse for forbrug af midler

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 tovholder
 Honorering af relevante oplægsholdere og fagpersoner
 Anskaffelse af redskaber, der er afgørende for at gennemføre undervisningen
 Revision af regnskab.
Der kan ikke ansøges om midler til følgende:
 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
Beskrivelse af projektorganisering, herunder 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

3

I ansøgningen skal der angives en kontaktperson, som Sundhedsstyrelsen kan kontakte ved
eventuelle spørgsmål i forbindelse med vurdering af ansøgningen. Denne kontaktperson skal
kunne kontaktes i perioden 18. april – 5. maj 2017.

Økonomi
Der udmøntes i alt 8 mio. kr. over to år. Projektet kan få støtte med en varighed af op til to år.
Mio. kr.
Fælles undervisning

2017
4

2018
4

2019
-

2020
-

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 2017
17. april 2017
Medio maj
1. september 2017
Medio 2017 – ultimo
2018
Medio 2019

Ansøgningsprocedurer
Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest mandag d. 17. april 2017. Satspuljemodtagere vil få besked medio maj 2017. Projektstart skal ligge inden 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 5 sider.
Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema (skema 1 – 4) SKAL anvendes og udfyldes. Kun ansøgninger, 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 ”Fælles
undervisning 4-1613-204/1/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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