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Puljeopslag: Iværksættelse af initiativer til støtte og rådgivning til familier
med et barn med diabetes
Hermed inviteres patientforeninger og andre organisationer på diabetesområdet til at søge om
midler til iværksættelse af indsatser rettet mod familier til børn med diabetes.
Med satspuljeaftalen for 2017-2020 blev Regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte
en ramme på 65 mio. kr. til en national diabeteshandlingsplan, der skal styrke indsatsen på diabetesområdet.
Midlerne vedrørende nærværende puljeopslag udgør i alt 1,5 mio. kr. af ovennævnte ramme
og er målrettet iværksættelse af initiativer, der har til formål at støtte og rådgive familier med
et barn med diabetes.
Frist for ansøgning om midler er: Den 23. april 2018 kl. 12.00.

Baggrund
Udmøntningen af midlerne tager afsæt i Den Nationale Diabeteshandlingsplan, som blev aftalt mellem Regeringen og satspuljepartierne i efteråret 2017. Handlingsplanen indeholder 12
initiativer til styrkelse af diabetesindsatsen i Danmark for perioden 2017–2020.
I satspuljesaftalen for 2017-2020 er der afsat 1,5 mio. kr. i perioden 2018–2020 til at: der sikres en styrket rådgivning og støtte, fx i regi af Diabetesforeningen, til familier med et barn
med diabetes.

Formål med puljen
Formålet med puljen er at understøtte initiativer, der har til formål at støtte familier med et
barn med diabetes.
I puljen kan der søges midler til nye initiativer eller til at videreudvikle/udbygge allerede eksisterende initiativer på nedenstående områder (se projekternes indhold).

Projekternes indhold
Foreningerne skal have fokus på at implementere metoder, der har til formål at yde støtte og
rådgivning til familier til børn til og med 18 år med diabetes. Der lægges vægt på, at der væl-

ges metoder, der er bred enighed om adresserer de behov, som målgruppen har.
Projekterne kan eksempelvis omhandle:







Telefonisk eller personlig rådgivning af familiemedlemmer
Udarbejdelse af oplysningsmateriale
Mestringsforløb for nydiagnosticerede børn og deres familier
Forløb der lægger op til sparring med ligesindede (peers)
Mentorordning
Professional rådgivning om diabetes, herunder risiko for senkomplikationer

Forventet effekt af de valgte metoder skal fremgå af ansøgningen ligesom det skal fremgå,
hvor mange familier/familiemedlemmer der forventes at få gavn af projektet.

Målgrupperne


Den primære målgruppe er familier/familiemedlemmer til et barn med diabetes. Såfremt der er en særlig afgrænsning af målgruppen skal dette præciseres i ansøgningen.



Sekundært er målgruppen børn til og med 18 år med diabetes. Den målgruppe, det påtænkes at projektet skal adressere, skal beskrives yderligere i ansøgningen, herunder
diabetestype(r).

Valget af målgrupperne skal begrundes, og der skal redegøres for, hvordan målgruppen forventes at have gavn af indsatserne.

Afrapportering
Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan projektet afrapporterer internt
med fokus på at opnå de overordnede mål i projektbeskrivelsen.
Bevillingsmodtager forpligter sig endvidere til at afrapportere til Sundhedsstyrelsen årligt
samt i en slutstatus, hvor sidstnævnte udfærdiges i en skabelon udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Hvem kan søge om midler fra puljen?
Puljen kan søges af patientforeninger med kendskab til diabetesområdet eller tilsvarende organisationer.

Hvad kan der ansøges om støtte til?
Der kan ansøges om midler til:




Kompetenceudvikling af personalet
Løn til projektledelse og projektansatte
Udgifter i forbindelse med afholdelse af aktiviteter
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Revision af regnskab.

Der kan ikke ansøges om midler til følgende:




Allerede eksisterende arbejde/aktiviteter til at støtte familier med et barn med diabetes,
med mindre der er tale om en videreudvikling eller udbygning af tilbuddet.
Aktiviteter og lønmidler i forbindelse med de almindelige aktiviteter målrettet foreningens medlemmer.
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 projektet og dets relevans, herunder erfaring og viden på området.
Projektets formål, delmål og antal forventede familier/familiemedlemmer, der forventes at få gavn af projektet.
De forventede resultater og hvordan effekter måles gennem projektet.
Projektets målgrupper og begrundelse for valg af målgrupper.
Beskrivelse af de konkrete projekter og aktiviteter, herunder evidens/erfaring med de
valgte metoder.
Beskrivelse af projektorganisering, herunder ansvarsfordeling og tilknytning af faglige
ressourcer.
Beskrivelse af afrapportering, samt hvem der medvirker hertil.
Tidsplan samt budget for de enkelte delelementer i projektet.

De projekter, der modtager midler, forpligter sig til at deltage i eventuelle møder med Sundhedsstyrelsen, herunder evt. at præsentere resultater.
Følgende vil blive taget i betragtning ved fordeling af midler:



Det vægtes, at midlerne gives til en bred målgruppe, så flest mulige i målgruppen får
gavn af midlerne.
Det forventes, at der bevilliges midler til 1-2 projekter.

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 23. april–4. maj 2018.

Økonomi
Det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen for perioden 2018-2020, er 1,5 mio.
kroner.
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Ansøgere skal være opmærksomme på, at Sundhedsstyrelsen kun giver bindende tilsagn for ét
år ad gangen. Tilsagnet forudsættes af målopfyldelse, proces og effekt beskrevet i den årlige
statusrapport, jf. afsnittet om afrapportering ovenfor. Der vil kunne godkendes anvendelse af
midler fra tidligere år senere igennem projektperioden.
Midler kan godt anvendes af projekterne efter det år, de er bevilliget, det skal blot fremstå af
projektets budget. Afrapportering skal foreligge ultimo 2020.
Mio. kr.
National Diabeteshandlingsplan, initiativ 5, om
styrket støtte og rådgivning
og til familier med diabetes
tæt inde på livet

2018
0,5

2019
0,5

2020
0,5

Tidsfrister
Ansøgningsfrist
Frist for opstart af projektet
Projektet gennemføres og evalueres løbende
Afsluttende afrapportering foreligger

23. april 2018 kl.
12.00
1. juli 2018
1. juli 2018 til 31. december 2020
Ultimo 2020

Ansøgningsprocedurer
Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 23. april 2018 kl. 12.00.
Ansøgningens ”projektbeskrivelsesskema” (skema 2) må max. have et omfang på 4 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.
Indsendelse af ansøgninger
Ansøgningen sendes underskrevet, elektronisk til jkr@sst.dk.
I emnefeltet skrives: ”Pulje til iværksættelse af initiativer til støtte for familier med et barn
med diabetes – journalnr. 4-1611-128/9/lsol”
Ansøgningen skal være underskrevet af en ledelsesrepræsentant.

Yderligere oplysninger
Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedrørende spørgsmål til puljen.
Eventuelle generelle faglige spørgsmål:
Lene Sønderup Olesen: M: lsol@sst.dk - T: 72 22 78 10
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Spørgsmål vedrørende økonomi og administration:
Kasper Dahl: M kad@sst.dk - T 72 26 94 54
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