FAQ – spørgsmål og svar
Senest opdateret tirsdag den 9. december 2020

Spørgsmål

Sundhedsstyrelsens svar

Gælder det, at alle foreninger/organisationer kan søge
om midler til overhead?

Det er alene forskningsinstitutioner, som søger om midler til projekter inden for
indsatsområdet ”Monitorering af sundhedsområdet”, der kan søge om overhead.
Overhead kan, jf. skema 3 og 4, maximalt være på 20 procent.
OBS: Da det var en fejl, at ovenstående ikke fremgik af vejledningen til puljen, er
svaret tilføjet vejledningen 16. november 2020.

Vi overvejer at spørge patientforeningerne i vores faggrupper og netværk, om de kunne være interesserede i at
søge. Jeg synes imidlertid, at puljeopslaget lægger om
til, at det er en enkelt foreninger, der søger. – Eller vil
der også kunne blive set positivt på, at en række patientforeninger, NGO’er mm. søger sammen?

Det er muligt at søge om midler til samarbejdsprojekter. I forbindelse med denne
pulje vægter det hverken for eller imod, hvorvidt projektet er et samarbejdsprojekt mellem flere parter. Ved tilsagn udbetales puljemidlerne til hovedansøger,
som er økonomisk og juridisk ansvarlig for projektet; herunder ansvarlig for at
fordele de tildelte midler til samarbejdsparterne.
Hvis I søger om midler til et samarbejdsprojekt, skal I huske at udfylde rubrik 12
i ansøgningsskema 2. Jf. vejledningen til puljen skal I her beskrive, hvilken rolle
samarbejdspartnerne har i projektet, hvordan de vil blive involveret, samt hvilken
betydning de har for gennemførelsen af konkrete indsatser og tilbud. Samarbejdets form og organisering skal beskrives, særligt beslutningskompetence.
OBS: Vedlæg interessetilkendegivelse eller samarbejdsaftale fra samarbejdspartnere nævnt i ansøgningsskemaet.
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Jeg vil høre om sådan en organisation som xxx, som er
et fagligt netværk for både regionsansatte og kommunale medarbejdere, kan søge puljemidler for Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse? Vi har forankring i
region Nordjylland, som er juridiske ansvarlig.

Hvilke typer af private non-profit foreninger har tidligere modtaget midler?
Hvad er en privat non-profitforening? Fx Alzheimerforeningen, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen?
Hvor direkte skal forebyggelse og sundhedsfremme
fremgå af foreningens vedtægter?

Vi ønsker at søge støtte til at uddanne frivillige i foreningslivet, og da dette, efter jeres beskrivelse af indsatsområdet, skal være til børn og unge, der skal have
gavn deraf, skal jeg meget gerne høre jeres definition af
de(n) alderskategori.

Jeg læser det som, at jeres faglige netværk har et regionalt ophæng. Jeg skal gøre
opmærksom på, at der ikke udmøntes midler til kommunale, regionale eller statslige myndigheder og enheder i regi af Pulje for sundhedsfremme og forebyggelse.
Derudover kan jeg ikke læse ud af mailen, om jeres aktiviteter er landsdækkende
eller har et nationalt sigte samt foregår i mindst tre ud af fem regioner. Jeg skal
ligeledes gøre opmærksom på, at disse generelle betingelser skal være opfyldt for,
at en forening/organisation kan søge om puljemidler fra Sundhedsfremmepuljen.
En privat non-profit forening er en forening, som er privat eller selvejende, og
som har et ikke-kommercielt sigte. Foreninger/organisationer, der har et regionalt-, kommunalt- eller statsligt ophæng, kan således ikke komme i betragtning til
at modtage puljemidler fra denne pulje. For at komme i betragtning til at modtage
puljemidler skal ansøgere have et formål om forebyggelse og sundhedsfremme i
deres vedtægter og/eller i deres generelle virke.
Hvis du klikker på dette link, kan du kan se en oversigt over hvilke foreninger,
der fik bevilget midler fra Sundhedsfremmepuljen i 2018 (som var det år Sundheds- og Ældreministeriet senest udmøntede midler til 3-årige projekter). Som det
fremgår af listen, var der flere patientforeninger (herunder Hjerteforeningen, som
du specifikt spørger til i din mail) blandt de foreninger, der modtog midler det
år.
Du har læst dot 2 vedr. ”Støtte til at uddanne frivillige i foreningslivet” korrekt,
idet vi er optagede af, at indsatserne inden for dette område fokuserer på børn og
unge.
Med børn og unge tænkes der hele den tidlige start på livet og frem til ca. 30 års
alderen.

Derfor, hvilken aldersspredning dækker børn over og
hvilken aldersspredning dækker unge over?
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Og, for en sikkerheds skyld, er det korrekt læst, at indsatsen under Mental sundhed, pkt. 2 vedr. uddannelse af
frivillige, udelukkende skal komme børn og unge til
gode?
Selv om Søvn ikke står som et specielt fokusområde i
Sundhedsstyrelsens Pulje 'Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2021’, vil du så vurdere, at vi kan
søge om støtte til et projekt med fokus på Søvn?
Tillægsspørgsmål (i ny mail):
Jeg tænker, at Mental Sundhed er påvirket af søvn, specielt når jeg læser Jeres og WHO´s definition på Mental
Sundhed.

”Søvn” er bestemt et vigtigt indsatsområde, men da det ikke er et af de ni prioriterede indsatsområder i Sundhedsfremmepuljen, er min vurdering, at ansøgere, der
søger om midler inden for dette område, desværre ikke kan komme i betragtning
til at modtage puljemidler.

Tror du det vil være muligt at søge under dette fokusområde, hvor søvn er en ‘metode’ til at opnå Mental
Sundhed?

Svar på tillægsspørgsmål:
Jeg kunne umiddelbart ikke læse ud af din tidligere mail, at jeres projekt har en
kobling til mental sundhed. Men som du skriver, så påvirker søvn den mentale
sundhed, og det er muligt at søge om midler til aktiviteter, der omhandler søvns
indflydelse på den mentale sundhed, såfremt koblingen til mental sundhed er tydelig, og aktiviteterne i øvrigt lever op til de kriterier, der er beskrevet under indsatsområdet Mental sundhed.

Jeg skriver, fordi vi har to lokalafdelinger, som kunne
tænke sig at søge ‘Sundhedsfremmepuljen’. Den ene under emnet ‘Mental sundhed’, den anden under emnet
‘Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse’.

Jeg læser ud af din mail, at jeres organisation påtænker at søge om puljemidler til
to af hinanden uafhængige projekter. Hvis det er tilfældet, skal I - uanset om det
er jeres landsbestyrelse eller lokalforeningerne, der er afsender - udfylde ansøgningsskema 1-4 for hvert af de pågældende projekter. Så det er ikke bare muligt
at indsende to projektbeskrivelser, men derimod et krav.

Er det muligt for vores landsbestyrelse, at indsende to
ansøgninger, i og med at de går ind under forskellige
emner?
Alternativt kan begge lokalafdelinger også indsende
hver deres ansøgning, men det rejser samme spørgsmål

Jeg kan ikke læse ud af mailen, om de aktiviteter, der indgår i de to pågældende
projekter er landsdækkende eller har nationalt sigte. Jeg skal gøre opmærksom på,
at projekter med landsdækkende eller nationalt sigte eller potentiale hertil vil
blive prioriteret i Sundhedsstyrelsens vurdering af de indkomne ansøgninger.
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eftersom lokalafdelingerne er en del af samme organisation.
Vedr. pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse vil jeg høre, om man kan søge den som forskningsgruppe på et regionshospital eller om man skal
være en non-profit organisation?

I udgangspunktet kan private foreninger/organisationer med et non-profit og ikke
kommercielt sigte komme i betragtning til at modtage tilskud fra puljen.
Under indsatsområdet ”Monitorering på sundhedsområdet” kan alle forskningsinstitutioner ansøge om midler fra puljen, såfremt de har dokumenteret erfaring
med monitorering og i øvrigt søger om midler inden for de områder, der er præciseret under aktivitetsbeskrivelsen for det pågældende indsatsområde.

Kan det blive en hindring for vores ansøgning, at vi tidligere har modtaget tilskud fra SST til at udvikle et (pilot)projekt, som vi med midler fra Sundhedsfremmepuljen ønsker at opkvalificere flere frivillige til og udvide
til at blive landsdækkende?

Det vurderes, at det isoleret set ikke er et problem at komme i betragtning til at
modtage midler fra Sundhedsfremmepuljen, i tilfælde hvor en ansøger har fået
støtte fra Sundhedsstyrelsen eller andre i relation til tidligere faser i et projekt.

Vi har udarbejdet et forebyggende koncept målrettet elever i landets 6. klasser. Der er tænkt i et helhedsorienteret koncept, således at indsatsen både går gennem en opkvalificering af de voksne ressourcepersoner omkring
børnene, herunder lærere, AKT-lærere, trænere i fritidsklubber og fitnesscentre mv. Og så langt tænker vi
egentlig at projektet ligger inden for puljens ramme.
Men vi ville desuden målrette indsatsen 6. klasses eleverne selv gennem en workshop og deres forældre gennem oplæg på forældremøder. Og her bliver jeg i tvivl,
om dette vil kunne falde inden for de prioriterede indsatsområder under Mental sundhed?

Som jeg læser din mail, så handler indsatserne målrettet elever og forældre om
udvikling af viden om, hvordan særskilte metoder virker. Hvis det er rigtigt læst,
kan indsatsen høre ind under flg. underpunkt i aktivitetsbeskrivelsen for Mental
sundhed: ”Bidrag til udvikling og udbredelse af viden om indsatser og væsentlige
faktorer for børn og unges trivsel i daginstitutioner, folkeskolen og på ungdomsuddannelser”.

Er det et krav, at det projekt, man søger midler til, er
helt nyt, eller må det indeholde projektelementer, der
ligner noget, man tidligere har fået midler til?

Jeg læser dit første spørgsmål som, at der er delelementer i det projekt, I tidligere
har fået puljemidler til, og i det projekt, I overvejer at søge midler til, som minder
om hinanden. Hvis det er rigtigt forstået, at der er tale om delelementer, så er det

Jeg skal gøre opmærksom på, at hvis I søger om midler til at teste/afprøve en metode, så er det væsentligt, at I både beskriver selve indholdet i metoden, og hvordan I vil opsamle viden på baggrund af afprøvningen. Det er altså ikke tilstrækkeligt at skrive i ansøgningen, at I vil gennemføre indsatsen.
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Ang. indsatsområdet "Fysisk aktivitet": Bør aktiviteterne være målrettet udsatte boligområder?

ikke et problem at komme i betragtning til at modtage midler fra Sundhedsfremmepuljen. Jeg skal gøre opmærksom på, at der kan ikke søges om puljemidler til
projekter, der er identiske med projekter, som tidligere har fået puljemidler.
Ift. dit andet spørgsmål, så må aktiviteter inden for indsatsområdet, Fysisk aktivitet, gerne være målrettet udsatte boligområder, men der kan også søges om midler
inden for eksempelvis fysisk aktivitet som en tværgående indsats i forhold til andre helbredsmæssige risikofaktorer – her behøver aktiviteterne ikke at foregå i
udsatte boligområder.

Jeg har skrevet en ansøgning, som jeg påtænker at sende Jeg kan ikke vurdere og kommentere ansøgninger på forhånd, men hvis du har
afsted til jer, da jeres indsatsområder under fysisk aktikonkrete spørgsmål vedr. vurderingskriterier og betingelser for at komme i bevitet falder 100% i tråd med et projekt, vi virkelig gerne tragtning til at modtage tilskud fra puljen, er du velkommen til at skrive en mail.
vil realisere. Kan/må man sende ansøgningen forbi dig
først, så du evt. kan komme med bemærkninger og feedback på den, så vi kan sende en ansøgning afsted der opfylder jeres krav, for at komme i betragtning.
Frem for bare at sende ansøgningen, vil jeg først høre
dig angående følgende spørgsmål: Om det i dine øjne
giver mening med en 3-årig ansøgning med fokus på
flere aktiviteter? Hvis I hellere ser en mere afgrænset
projektansøgning, kunne en mulighed også være at søge
mere specifikt til udviklingen af en enkelt aktivitet.
Vi vil gerne arbejde med rygeforebyggelse og -stop
blandt rollemodeller for børn og unge, som i høj grad
bliver uddannet på landets professionshøjskoler (pædagoger, lærere, sundhedsplejersker). Visionen er at
voksne, der arbejder med børn og unge, bliver opmærksomme på deres egen rolle, ansvar og handlemuligheder
ift. at forebygge rygning. Vores idé er at arbejde med

Ud fra din mail kan jeg ikke vurdere, om det giver mest mening, at I søger midler
til et 1-årigt eller 3-årigt projekt. Det er op til ansøgerne selv at vurdere dette i relation til, hvilke konkrete aktiviteter det enkelte projekt indeholder, tidsplanen for
implementering af projektet mv. I den forbindelse vil jeg gøre dig opmærksom
på, at Sundhedsstyrelsen ikke har mulighed for at omgøre en 1-årig bevilling til
en 3-årig eller omvendt. Såfremt I ønsker tilskud til en et 1-årigt projekt, skal I
altså søge om en 1-årig bevilling og tilsvarende med 3-årige projekter.
Ift. dit spørgsmål om hvilke praktikker, vi mener (jf. aktivitetsbeskrivelsen), så er
praktikker, som dem du beskriver, for studerende på professionshøjskoler, omfattet.
Ud fra din beskrivelse af projektet læser jeg, at der fokus på unge voksne, som er
studerende, og som i deres praktik arbejder med rygeforebyggelse blandt børn og
unge. Jeg er usikker på, om projektets fokus også er rygestop til disse studerende
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rygestop blandt de studerende, klæde dem på til at
skulle ud i røgfri praktikker, og uddanne dem til at forebygge rygning blandt børn og unge i deres praktik og i
deres senere arbejdsliv. Udover at være rollemodeller
for børn og unge, er mange af disse studerene i deres
20’ere. Vi ved, at mange studerende starter med at ryge,
når de begynder på deres videregående uddannelse i
denne aldersgruppe. Derfor kan man anse denne gruppe
som en slags ”unge voksne”, hvor det både er vigtigt at
forebygge rygning blandt dem selv, og vigtigt at gøre
dem klar til at forebygge rygning som rollemodeller i
deres senere arbejde.
Jeg er i tvivl, om projektet vil ligge inden for de rammer, I har opstillet. I nævner praktikker, men omfatter
det også den slags praktikker, jeg her nævner (altså studerende, der i deres praktikker arbejder med børn og
unge)? Kan du hjælpe mig med afklaring?
Vi har noget medfinansiering idet vi kører et projekt
med samme sigte som det projekt, vi vil søge om midler
fra puljen til. Dog vil vi videreudvikle projektet i denne
ansøgning og gøre det endnu bedre. Så der er tale om et
eksisterende projekt, som vi ikke har fået midler af fra
jer, som vi vil videreudvikle. Hvordan går det ift. puljens sigte?
I vejledningen står det beskrevet, at skema 1 + 2 tilsammen må fylde max. 9 A4 sider. Vil det sige i alt 21.600
anslag svarende til 2400 anslag pr. normalside, eller
hvordan skal de 9 A4 sider forstås?

og forberedelse på, hvordan de fastholder et rygestop, når de kommer ud i en
praktik, hvor der ikke nødvendigvis er røgfri arbejdstid eller andre understøttende
rammer. Hvis sidstnævnte er en del af jeres projekt – og I vælger at søge om midler fra puljen – vil jeg anbefale, at I lægger vægt på at beskrive denne del, da det
er rygestop – og ikke rygeforebyggelse, der er et prioriteret indsatsområde i aktivitetsbeskrivelsen for tobaksforebyggelse. Selvom vi godt kan blive enige om, at
rygeforebyggelse blandt børn og unge, også er meget væsentligt.

Foreninger/organisationer kan godt søge om midler fra Sundhedsfremmepuljen,
når der er tale om en videreudvikling af et eksisterende projekt, som har fået medfinansiering et andet fra. Jeg vil gøre opmærksom på, at som ansøger, er man forpligtet til at angive i ansøgningsskemaet (skema 1, rubrik 8), hvis der er ansøgt
eller bevilget økonomisk støtte fra anden side til den ansøgte indsats?

Vi kigger ikke efter antallet af anslag, men efter antallet af sider, og der gælder
det samme krav om max 9 A4 sider, uanset om det et 1-årigt eller 3-årigt projekt.
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Desuden vil jeg høre, om ovenstående formalia gælder
uanset, om man ansøger til 1- eller 3-årige projekter?
Er der mulighed for at søge om midler til 3-årige projek- Nej, næste gang, der kan søges om midler til 3-årige projekter ifm. Sundhedster igen til næste år?
fremmepuljen, er i 2024.
I opslag om pulje står Det er endvidere en forudsætning,
at støttemodtagerne har et formål om forebyggelse og
sundhedsfremme i deres vedtægter og/eller generelle
virke, og at modtagernes aktiviteter følger eller støtter
Sundhedsstyrelsens overordnede udmeldinger, anbefalinger eller målsætninger for det enkelte område. Det
læser jeg, som om at hvis man har det i det generelle
virke, så er det tilstrækkeligt, så behøver det ikke
fremgå af vedtægterne.

Det er korrekt, at ansøgere, der har et formål om sundhedsfremme i deres generelle virke, kan søge om tilskud fra puljen.

Vi er ved at ansøge jeres pulje og vil høre, om du kan
opklare følgende under skema 3, punkt 5. Her skal anføres udgifter til drift. Det kan være driftsudgifter relateret
til mødeaktiviteter som fx uddannelse, kurser, konferencer samt indsamling og deling af viden.

Puljen er ikke tiltænkt til at dække aktivitet uden for landets grænser.

Hvis I vælger at sende en ansøgning, vil jeg anbefale, at I lader organisationens
sundhedsfremmende formål fremgå tydeligt af ansøgningen, såfremt formålet
ikke står i jeres vedtægter.

Hvad indgår i driftsudgifter til konferencer – må møder
være i udlandet?
Vi planlægger samarbejde med 12 kommuner (børnehaverne) i fire regioner og da vi i år har haft samarbejde
med 15 kommuner ift. indskolingen, så ved jeg at rekrutteringen vil være overskuelig for os. Men så ser jeg
nedenstående og skal lige tjekke med dig om i vil have
interessetilkendegivelser eller samarbejdsaftaler fra hver
af de 12 kommuner?

Ja, I skal vedlægge interessetilkendegivelser eller samarbejdsaftaler fra alle de
samarbejdspartnere, I har med i projektet. Jeg vil anbefale dig at lave en beskrivelse i selve interessetilkendegivelserne/samarbejdsaftalerne af, hvilken rolle
samarbejdspartnere har i projektet, så vi tydeligt kan se, at parterne er indforstået
med deres rolle og graden af involvering.

7

Desuden bedes I (i ansøgningsskema 2, rubrik 12) beskrive hvilken betydning
samarbejdsparterne har for gennemførelsen af konkrete indsatser og tilbud. Samarbejdets form og organisering skal desuden beskrives, særligt beslutningskompetence.
Hvis den samme organisation søger om midler til ét pro- Hvis en ansøger søger om midler til flere af hinanden uafhængige projekter, skal
jekt under indsatsområdet alkohol og ét projekt under
skema 1-4 udfyldes for hvert af de selvstændige projekter. Hver ansøgning må
indsatsområdet fysisk aktivitet – skal man så udfylde
max fylde 9 A4 sider (ekskl. budgetskemaer).
skema 1-4 for begge projekter?
Hvis en ansøger søger om midler til sammenhængende delprojekter, skal skema 1
udfyldes for den samlede ansøgning (samlet beløb), mens skema 2-4 skal udfyldes for hvert ansøgt delprojekt. Her gælder en 7 A4 siders begrænsning for hvert
delprojekt.
Vil det være ok, at programperioden for et 3-årigt projekt går udover 2023, så længe Sundhedsstyrelsens midler kun bruges 2021-23?

I regi af Sundhedsfremmepuljen bevilges der midler til 3-årige projekter, der afsluttes senest den 31. december 2023 (eller 1-årige, der afsluttes 31. december
2021).
Hvis I søger midler til et 3-årigt projekt, skal projektets aktiviteter derfor afsluttes
senest med udgangen af 2023.
Hvis jeres program består af flere selvstændige projekter, der først starter op efter
afslutningen af det projekt, I søger om midler til, er det ikke noget problem, såfremt I kan godtgøre, at det er sådan det forholder sig. Men hvis det projekt, I søger om midler til, fx er et 4-årigt projekt, der først afsluttes i 2024, kan der ikke
bevilges midler fra Sundhedsfremmepuljen, da I i sidste ende skal indsende en afrapportering af projektets resultater, så vi kan se, hvad vi har fået for pengene.
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