
Social- og Sundhedsudvalget, udvalgsmøde 2. februar 2021, Acadre 21/481 

 

1 

Social- og Sundhed,  
Oversigt over puljefinansierede projekter,  
Februar 2021 
 

Denne oversigt er delt op i tre afsnit, ét for hvert område i Social og Sundhed, og indeholder en kort beskrivelse over 
igangværende puljefinansierede projekter. Beskrivelserne af projekterne, fremdriften og den afledte økonomi er for 
overblikkets skyld gjort kort.  

Detaljerne for hvert projekt kan findes i de enkelte ansøgninger, der findes som bilag til det møde hvor ansøgningen 
blev godkendt.  

SOCIALOMRÅDET 
 

PROJEKTNAVN Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere 
PULJE og UDBYDER Puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere 

er udbudt af Sundheds- og Ældreministeriet.  
FORMÅL Formålet med projektet er at styrke den kommunale alkoholbehandling af 

dobbeltbelastede borgere. Kommunen har tidligere fået tildelt puljemidler til formål 
og dette projekt er en videreførelse og udvikling af det tidligere projekt. Blandt andet 
vil projektet fokusere på overgange og den fælles faglige retning mellem 
behandlingsstedet Ringgården, Alkoholbehandling og Socialafdelingen, Myndighed.       

HOVED-
AKTIVITETER 

 Behandling af borgere på behandlingsstedet Ringgården 
 Struktur for bedre opsporing 
 Struktur for bedre samarbejde mellem de relevante faglige parter mhp. at støtte 

borger bedst muligt efter endt forløb på Ringgården. 
SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Svendborg Kommune har benyttet Ringgården til behandling af dobbeltbelastede 
borgere i flere år. Ringgårdens behandlingsmetoder og projektets aktiviteter følger 
den linje som er lagt i kommunens behandlingsstrategi. 

PARTNERE Behandlingsstedet Ringgården, Alkoholbehandlingen og Socialafdelingen, Myndighed. 
FREMDRIFT  1 borger har været i behandling i 2020 

 Strukturen for opsporing og samarbejde er igangsat. 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
388.772 kr. 
 

388.772 kr. 

EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

Ingen  Afholdes inden for eksisterende budget 
PROJEKTPERIODE Januar 2020 – december 

2021 
GODKENDT AF UDVALGET Den 3. marts 2020.  
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PROJEKTNAVN Implementering af metoderne Social Færdighedstræning (SFT) og Critical 
Time Intervention (CTI) 

PULJE og UDBYDER ”Fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD” er udbudt af 
Socialstyrelsen.  

FORMÅL Formålet med implementering af metoderne CTI og SFT er, at borgere med psykiske 
lidelser og socialt udsatte opnår en højere effekt af § 85 bostøtten i form af forbedret 
eller fastholdt funktionsniveau.  

HOVED-
AKTIVITETER 

 At uddanne 6 medarbejdere til gruppetrænere i Social Færdighedstræning 
 At uddanne 9 medarbejde i CTI metoden 
 Uddanne 4 medarbejdere som supervisorer i de to metoder 
 Løbende oprette og afvikle gruppeforløb ud fra SFT metoden. Det vurderes at 

ca. 100 borgere kan blive omfattet i projektperioden. 
 Løbende køre CTI forløb for borgere. Det vurderes, at 50-80 borgere kan blive 

omfattet i projektperioden. 
SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet understøtter Socialafdelingens overordnede rehabiliteringsstrategi. 
Metoderne er evidensbaserede og det vides derfor med sikkerhed, at metoden 
understøtter borgernes rehabilitering og vej mod at modtage mindre støtte fra 
Socialafdelingen. 

PARTNERE Afdeling for Vejledning og Støtte 
Værestedet Impuls 
Myndighed 

FREMDRIFT  Undervisningen er afholdt for hhv. gruppetrænere i SFT metoden og 
medarbejdere i CTI-metoden 

 Der er uddanne 4 medarbejdere som supervisorer i de to metoder 
 Ledelse og medarbejdere, der ikke er direkte involverede i projektet, har været 

på introduktionskursus i begge metoder 
 Der er lavet interne sags- og arbejdsgangsbeskrivelser for begge metoder, som 

understøtter den rehabiliterende arbejdsgang  
 Der er borgerforløb i begge metoder 
 Der er gennemført uddannelse i efteråret 2019 for de medarbejdere, der skal 

kunne supervisere i metoden. 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
943.966 kr.  
 

943.966 kr.  

EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

Ingen  Der vil efter projektperioden være udgifter 
til undervisning af fagpersonale 

PROJEKTPERIODE December 2018-december 
2021 

GODKENDT AF UDVALGET Den 4. september 2018.  
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PROJEKTNAVN Midlertidige overgangsboliger i Svendborg Kommune (MoS) 
PULJE og UDBYDER ”Ung under eget tag – støtte til unge hjemløse” er udbudt af Socialstyrelsen.  
FORMÅL Formålet er at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg Kommune, der er i 

risiko for eller allerede er blevet hjemløse ved at udvikle en varig model for 
midlertidige boliger understøttet af bostøttemetoden ICM (Intensive Case 
Management) i forhold til unge mellem 18 og 30 år.  

HOVED-
AKTIVITETER 

 At udvikle nye ideer til billig og midlertidige boliger/boligløsninger, der er med 
til at forebygge hjemløshed blandt unge mellem 18 til 30 år.  

 At afprøve case-manager-metoden (ICM) i forhold til unge mellem 18 til 30 år 
med henblik på at opnå størst mulig effekt i form af en stabil boligsituation.  

 At forebygge risiko for hjemløshed ved at etablere kontakten til den unge så 
tidligt som muligt for at undgå, at kompleksiteten i den unges udfordringer 
kræver mere indgribende indsats.  

 At målrette og styrke den helhedsorienterede indsats om den enkelte unge med 
udgangspunkt i samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” og 
på basis af Ungekontakten. Samarbejdsmodellen skal bidrage til, at den unge får 
en rettidig og koordineret indsats. 

 At indgå et tættere samarbejde med boligforeningerne med henblik på at få 
tildelt flere boliger, som de unge har råd til at betale. Dette samarbejde skal 
sikre en god overgang til den permanente bolig for den unge.  

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet understøtter Socialafdelingens overordnede rehabiliteringsstrategi. 
Derudover vil projektet tage udgangspunkt i samarbejdsmodellen ”Vejen til 
uddannelse og beskæftigelse” og Ungekontakten - for at minimere risiko for mere 
støttekrævende indsatser på sigt. Erfaringer fra Housing First samt det igangværende 
projekt med CTI/STF på § 85-området vil ligeledes understøtte projektet. 

PARTNERE Forsorgscenter Sydfyn (Unge-SKP) 
Socialafdelingen Myndighed 
Jobcentret 
Borgerservice 
Familie og Uddannelse (Familieafdelingen) 
UU-Sydfyn 
Rusmiddelrådgivning for Unge 

FREMDRIFT  Der er udviklet boligløsninger i form af fire midlertidige boliger. Fra februar til 
december 2020 har der været fem unge i projektet. Alle de fem unge er blevet 
tilbudt en bolig – det vil sige, at hjemløsheden er forebygget.  

 To af de unge bor nu i deres egen permanente bolig.   
 Der er indgået en aftale om, at de unge i projektet har førsteprioritet til små, 

billige boliger, som kommunen får tildelt via akutboliglisten.  
 Der har været dialog med boligforeninger – der er blandt indgået en aftale med 

en privat boligforening, som administrerer 13 kollegier i Svendborg, samt et 
tættere samarbejde med en af boligforeningerne, som har lejeboliger.  

 Der er afholdt relevante møder med samarbejdspartnere for at sætte fokus på 
projektet samt at formidle viden og erfaringer.  

 Der er udarbejdet en tværgående arbejdsgang for at sikre rettidigt og koordineret 
samarbejdet mellem relevante afdelinger i kommunen i forhold til målgruppen.  
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SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
2 mio. kr.  
 

2 mio. kr.  

EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

Ingen  Det vil være nødvendigt lave en vurdering 
af de fremadrettede udgifter såfremt 
projektet overgår til drift  

PROJEKTPERIODE D. 1. oktober 2019 – 30. 
september 2022 

GODKENDT AF UDVALGET Den 8. oktober 2019.  

 

 

PROJEKTNAVN MOVE-gruppebehandling i Svendborg (MOGS) 
PULJE og UDBYDER ”Modning af MOVE som gruppebehandling til unge” af Socialstyrelsen 
FORMÅL Formålet er at videreudvikle og modne MOVE til brug i gruppebaseret 

stofmisbrugsbehandling for at mindske frafald og øge behandlingseffekten for unge i 
ambulant stofmisbrugsbehandling.  

HOVED-
AKTIVITETER 

 Kompetenceudvikling af medarbejderne i MOVE som gruppebehandling. 
 Pilotteste metodebeskrivelsen af MOVE som gruppebehandling/afprøve 

gruppebehandlingssessionerne.  
 Deltage i supervision for at understøtte en fælles professionel og faglig 

refleksion over anvendelse af MOVE som gruppebehandling.   
 Deltage i modningsworkshop for at modne og tilpasse MOVE til 

gruppebehandling.  
 Deltage i metodeseminarer for at videreudvikle medarbejdernes kompetencer 

indenfor anvendelse af MOVE og skabe refleksion over særlige udfordringer.  
 Bidrage til dataindsamling samt deltage i evaluering af behandlingsresultater og 

økonomisk bæredygtighed af MOVE som gruppebehandling.  
 Deltage i SØM-kursus (Den Socialøkonomiske Investeringsmodel). 
 Rekruttere unge til projektet/gruppebehandlingen.  
 Afholde relevante møder for at planlægge projektet og 

gruppebehandlingssessionerne i Svendborg Kommune.  
 Udarbejde relevante informationsmateriale om projektet/gruppebehandlingen 

til henholdsvis den unge, pårørende og samarbejdspartnere.  
 Styrke samarbejdet med relevante afdelinger i kommunen samt øvrige 

samarbejdspartnere for at skabe en sammenhængende ungeindsats.  
 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet understøtter Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi herunder anvendelse 
af evidensbaserede metoder.  Projektet er endvidere med til at understøtte 
Svendborg Kommunes sammenhængende ungeindsats, der blandt andet bestræber 
sig på at tilbyde en kvalificeret håndtering af rusmiddelsproblematikker blandt unge - 
og herigennem at fastholde unge i uddannelse og beskæftigelse. 

PARTNERE Rusmiddelrådgivning for Unge 
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Socialstyrelsen 
Center for Rusmiddelforskning  
Type2Dialog  

FREMDRIFT  Medarbejderne har fået kompetenceudvikling i MOVE som gruppebehandling af 
Type2Dialog.  

 Rekruttering af unge til gruppebehandlingen/projektet er påbegyndt. Den første 
gruppe er sammensat. (Pilottestning af metodebeskrivelsen af MOVE som 
gruppebehandling/afprøvning af gruppebehandlingssessionerne igangsættes 
primo februar 2021). 

 Relevant informationsmateriale vedrørende projektet og gruppebehandlingen 
til den unge er udarbejdet.  

 Relevante møder er afholdt for at planlægge projektet og 
gruppebehandlingssessionerne i Svendborg Kommune.  

 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
842.756 kr. 842.756 kr. 
EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

Ingen  Der vil efter projektperioden være udgifter 
til gavekort. 

PROJEKTPERIODE Oktober 2020-december 
2022 

GODKENDT AF UDVALGET 7.10.2020 

 

PROJEKTNAVN En fremstrakt hånd 
PULJE og UDBYDER Satspuljen for 2019. Puljen er udbudt af Socialstyrelsen. 

 
FORMÅL Udvikling og modning af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge i 

alderen 15-25 år. I alt 9 kommuner har modtaget midler fra puljen. 
HOVED-
AKTIVITETER 

Projektet bygger på en indsatsmodel med 8 kerneelementer: 
1. Rekruttering og henvisning 
2. Åbne og imødekommende fysiske rammer 
3. Rådgivende og afklarende samtaler 
4. Behandlings/samtaleforløb 
5. Gruppeforløb 
6. Netværksgruppe for forældre 
7. Afrunding og opfølgning 
8. Koordination og kobling til øvrige tilbud. 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet er en videreudvikling af Åben Anonym Rådgivning i Svendborg Kommune, 
hvor der som led i projektet afprøves og tilbydes en række tilbud i forlængelse af ÅAR. 
Projektet bidrager dermed til udvikling af en dækkende tilbudsvifte for psykisk 
sårbare unge for at styrke den mentale sundhed og trivsel. 

PARTNERE Eksternt: 
Socialstyrelsen 
Rambøll 
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Internt: 
Ungekontakten (hvor projektet forankres) 
Center for Børn, Unge og Familie 
Svendborg Ungdomsskole 

FREMDRIFT Kerneelementer 1.-6. er implementeret i 1. projektår. Kerneelementerne 7.-8. vil 
være fokuspunkter i 2. projektår. Derudover arbejdes der på udarbejdelse af en 
Ungeportal (hjemmeside). Ungeportalen skal synliggøre relevante uvisiteret tilbud til 
psykisk sårbare unge - og unge generelt. Dette med fokus på den tidlige forebyggelse 
af psykisk mistrivsel og dermed styrke den mentale sundhed hos unge i Svendborg 
Kommune. 
 
Rambøll udarbejder midtvejs- og slutevaluering af projektet på tværs af de 9 
kommuner. 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
6.738.569 6.738.569 
EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN 
 

ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

0 
 

Dette er endnu ikke afklaret. 

PROJEKTPERIODE 01.12.2019 – 31.12.2022 Udvalgsorientering 13. januar 2020 
 

PROJEKTNAVN Ung på vej 
PULJE og UDBYDER Satspuljen/Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet. Puljen 

udbydes af Socialstyrelsen. 
FORMÅL Formålet med projektet er at sikre, at flere udsatte unge med sociale, psykiske 

og/eller fysiske udfordringer støttes i, motiveres til og opnår de relevante 
færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse 
og/ eller komme i beskæftigelse.                        

HOVED-
AKTIVITETER 

Der i projektet 4 fokusområder: 
1. Udvikling og modning af en fælles faglig tilgang til målgruppen 
2. Udvikling og modning af en relevant og virksom myndigheds- og tilbudsvifte 
3. Udvikling og modning af tværgående progressionsmåling og 

ledelsesinformation 
4. Udvikling og modning af praksis i forhold til brugerdrevet udvikling 

 
SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektets formål og indhold bidrager til det allerede eksisterende arbejde med den 
kommunale ungeindsats, og vil være et bidrag til videreudvikling af ungeindsatsen i 
Ungekontakten.  

PARTNERE Eksternt: 
Socialstyrelsen 
Styrelsen for Kvalitet og Uddannelse 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
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Internt: 
Ungekontakten (hvor projektet forankres) 
Projekt Fritidsjob 
Sundhedsområdet 
 
Derudover vil det være et fokuspunkt at styrke samarbejdet med psykiatrien. 

FREMDRIFT Projektet er endnu ikke opstartet. Det forventes at starte op 1. april 2021. 
Projektet vil blive evalueret af ekstern leverandør. 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
3.570.000 3.570.000 
EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

0 
 

Dette er endnu ikke afklaret. 

PROJEKTPERIODE 01.12.2020 - 31.12.2023 Udvalgsorientering 11. januar 2021 
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SUNDHEDSOMRÅDET 

PROJEKTNAVN Første 1000 dage –barnets vej til tryghed og trivsel (tidligere 
Sundhed og trivsel på tværs) 

PULJE og UDBYDER Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i 
dagtilbud.  
Udmøntning af midler fra finansloven 2019. Sundhedsstyrelsen forestår 
udmøntningen af puljen. 

FORMÅL Prioritere en øget sundhedsplejeindsats, der kvalificere, styrker og systematisere 
indsatsen for sårbare og udsatte familier. Styrke samarbejdet mellem 
sundhedsplejen, dagtilbud og forældre ved besøg af sundhedsplejen i dagtilbud, så 
sundhedsplejens faglige viden om barnet i højere grad bringes i spil og indtænkes i 
det pædagogiske arbejde ift. at styrke alle børns –herunder også børn i udsatte 
positioner –sundhed, trivsel og udvikling i de tidlige år. 

HOVED-
AKTIVITETER 

 Styrke det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud, samt 
andre relevante aktører omkring familier i udsatte positioner 

 Ekstra besøg af sundhedsplejen, når barnet er 1 ½ og 3 år i hjemmet til familier i 
udsatte positioner 

 Tilbyde tværfaglige COS-P (Circle of Security Parents) kaldet Tryghedscirkelforløb  
SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Det tværfaglige arbejde skal styrkes gennem kulturændring, struktur og systematisk 
vidensdeling ift. hele familien og ikke kun barnet. Dette skyldes, at kommunen 
arbejder ud fra tesen om, at sundhed og trivsel skabes, hvor livet leves –og i dette 
tilfælde er nærmiljøet familien.  
Svendborg kommune arbejder systematisk med Socialstyrelsens opsporingsmodel, 
lokalt kaldet FOKUS, både i sundhedsplejen og på dagtilbudsområdet. Projekt Første 
1000 dage vil systematisk bringe viden og observationer omkring familien mere i spil 
gennem de observationer, som dagtilbud gør omkring bekymrende adfærd, og den 
viden sundhedsplejen har fra barnets første leveår. Formålet er at udvikle 
systematiske samarbejdsstrukturer ift. udveksling af denne viden mellem 
sundhedspleje og dagtilbud, så der gennem et tværfagligt samarbejde omkring 
familien kan skabes de bedste betingelser for barnets trivsel og sunde udvikling. 
Forudsætningen for projektet vil fortsat være forældresamarbejdet, som ligeledes vil 
være et omdrejningspunkt.  

PARTNERE Sundhedsplejen 
Dagtilbud både kommunalt og privat 
Familieafdelingen primært de fremskudte socialrådgivere 

FREMDRIFT Overordnet nås de mål som er sat for projektet på trods af Covid-19 
Sundhedsplejen har tilbudt 1 ½ og 3 års besøg fra d. 1/11-19 
Tværfagligt COS-P forløb starter d.27/1-20 
Samarbejdesaftaler mellem Sundhedspleje (almen/udvidet) og dagtilbud (privat, 
kommunalt, selvejet) godkendt pr. 3/12-20 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
2.063.244 
 

1.690.214 

ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
Samlet 373.030  

EFTER PROJEKTPERIODEN 
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202.600 projektledelse 
78.750 uddannelse 
15.000 service ydelser 
76.680 administration, revision osv. 
 
 

 
 

PROJEKTPERIODE 01.08.2019 til 30.11.2021 GODKENDT AF UDVALGET 18.august 2019 
 

PROJEKTNAVN Farvel og Tobak 
PULJE og UDBYDER Sats puljen ”Styrket rygestoptilbud til udsatte borgere” Sundhedsstyrelsen 
FORMÅL Det overordnede sundhedsfremmende og forebyggende formål med projektet 

er, at udsatte borgere i Svendborg Kommune hjælpes til rygetop  
HOVED-
AKTIVITETER 

Projektet vil arbejde med at videreudvikle og styrke rygestop indsats ift. 
sårbare borgere, med særligt fokus på borgere med en psykisk lidelse. 
Aktiviteterne vil primært bestå af rygestopkurser og individuelle forløb afholdt 
lokalt på botilbud, væresteder og behandlingscentre. Implementering af VBA-
metoden i Lokal psykiatrien mhp. rekruttering. 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet vil organiseres i den eksisterende rygestop indsats i Svendborg 
Kommune. De nye tilbud vil supplere tilbuddene på almenområdet. 

SAMARBEJDS-
PARTNERE 

Lokalpsykiatrien i Svendborg 
Ærø Kommune 
Socialafdelingen i Svendborg kommune 

FREMDRIFT Ja, vi har lige modtaget tilsagn fra SST. Har opslået jobannonce 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
3.105.510,00 
 

2.885.810 

EGENFINANSIERING I PROJEKTET EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 219.700,00Ja, Efter endt projektperiode, vil viden og 

erfaringer således kunne videreføres. 
Videreføres af projektets indsatser vil 
bringes til politisk behandling efter 
endt projektperiode.   

PROJEKTPERIODE 01.03.21 – 31.12.21 GODKENDT AF UDVALGET 12.01.21 
 

PROJEKTNAVN Projekt behovsvurdering i den afklarende samtale 
PULJE og UDBYDER Puljens formål er at give kommuner mulighed for at afprøve Sundhedsstyrelsens nye 

anbefalinger til at styrke behovsvurderingen af rehabilitering. Kommunerne vil i 
projektet indsamle data vedrørende deres erfaringer med afprøvningen, som skal 
medvirke til at udvikle kvaliteten i selve behovsvurderingen. 
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Udbyder: Sundhedsstyrelsen. 
FORMÅL Målet med projektet er i projektperioden at udvikle kvalitet og systematik i 

behovsvurderingen i den afklarende samtaler til borgere med kronisk sygdom i 
Svendborg og Langeland kommuner.  

HOVED-
AKTIVITETER 

 Borgeren oplever at have fået talt om det vigtige i relation til udfordringer i 
hverdagen  

 Borgeren oplever at være afklaret i forhold til behov og videre forløb   
 Medarbejderne oplever systematik i samtalen 
 Medarbejderne oplever systematik i opfølgningen 
 Medarbejderne oplever systematik i dokumentationen  

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet har sammenhæng til kommunens rehabiliteringstilbud til borgere med 
kronisk sygdom 
 
Sundhedsaftaler og forløbsprogrammer fra Region Syddanmark og Sundhedsstyrelsen 
 
Svendborg Kommunes sundhedspolitik  

PARTNERE Projektet er forankret i Svendborg Kommune og er i et samarbejde med Langeland 
Kommune. 
Steno Diabetes Center Odense er partner ind i projektet.  
 

FREMDRIFT Projektet er i afslutningsfasen – der opsamles viden på de afprøvede 
redskaber/kompetencer til at arbejde systematisk og forbedre kvaliteten i 
behovsvurderingen. 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
2.125.824 kr. 
 

1.861.324 kr. 

EGENFINANSIERING I PROJEKTET 
264500 

EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 

Frikøb af medarbejdere til varetagelse 
af den afklarende samtale (240.000 kr.) 
og ledelse/administration (24500 kr.) 
 

 

PROJEKTPERIODE 1/11-2019 til 30/4-2021 GODKENDT AF UDVALGET Orienteret i forår 2019 
 

PROJEKTNAVN Tidlig opsporing af spiseforstyrrelse og selvskade blandt børn og 
unge i Svendborg Kommune 

PULJE og UDBYDER SATS puljen ’Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade – 
delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing” 
 

FORMÅL At forebygge udvikling og progression af selvskade og spiseforstyrrelse blandt børn og 
unge. Øget fokus på at forebyggelse og aftabuisering af den selvskadende adfærd. 
Omdrejningspunktet for projektet er at oparbejde et stærkt tværfagligt netværk 
bestående af repræsentanter fra forskellige faggrupper, i forhold til målrettet 
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systematisk og velkoordineret tidlig opsporings/screenings indsats. Herunder at 
afprøve og udvikle forskellige opsporingsredskaber.  

HOVED-
AKTIVITETER 

- Kortlægning af fokusområder for opsporing samt kortlægning af 
samarbejdsflader og herunder potentialer for styrket samarbejde  

- Kompetenceudvikling af medarbejdere (uddannelse af frontpersonale i 
kommunen - sundhedspleje, tandpleje, skolelærer, PPR mm.) 

- Kortlægning af hjælp/støtte/behandlingstilbud for målgruppen 
- Udvikling af online opsporingsværktøj (for fagprofessionelle og målgruppen) 
- Udarbejde fælles evaluerings- og dokumentationskort 
- Udarbejdelse af interne fælles retningslinjer for styrket samarbejde omkring 

trivsel 
- Faglige oplæg af peers for bl.a. målgruppe og forældre på bl.a. 

ungdomsuddannelserne 
 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet bidrager med konkrete indsatser og metoder der understøtter 
sundhedspolitikkens fokus på lighed i sundhed og mental sundhed. 

SAMARBEJDS-
PARTNERE 

Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (LMS), praktiserende læger, 
socialpædiatrien OUH og Ungdomsuddannelserne (UU-vejlederne)   
 

FREMDRIFT COVID har haft betydning for aktiviteterne i projektet, mere på form end i indhold. 
Der har været afholdt uddannelse og etablering af netværk på tværs af alle 
fagområder der beskæftiger sig med børn og unge og psykisk sårbarhed, samt 
etableret samarbejde med den regionale B&U psykiatri. Der arbejdes desuden i 
etablering af en digital løsning ift. råd, støtte og vejledning til målgruppen samt 
pårørende og fagprofessionelle, det sker i et samarbejde med et fremstrakt hånd.   
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
2.443.560 kr. 
 
 

2.443.560 kr. 
 

EGENFINANSIERING I PROJEKTET EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 200.500 kr. 

Primært løn 
De færdigudviklede redskaber, metoder for 
samarbejde og den erhvervede viden  
implementeres i den daglige drift.  
 

PROJEKTPERIODE 01.09.18-01.06.21 GODKENDT AF UDVALGET 14.08.18 
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ÆLDREOMRÅDET 
 

PROJEKTNAVN Fællesskabsklippekort 
PULJE og UDBYDER ”Fællesskabspulje – Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for 

civilsamfundsdeltagelse”. Satspuljemidler i regi af Sundhedsstyrelsen. 
FORMÅL Formålet er gennem fællesskabsorienterede tiltag, at afhjælpe ensomhed blandt 

udsatte borgere, der modtager hjemmepleje, og som har svært ved på egen hånd at 
deltage i civilsamfundet.  

HOVED-
AKTIVITETER 

 Opsporing og afdækning af ensomhed 
 Opbygning af en indre motivation hos målgruppen 
 Samskabelse og udvikling af meningsfulde fællesskaber  
 Ledsagelse til og fastholdelse i fællesskaber 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet bygger videre på erfaringerne fra puljeprojektet ”Mine Værdifulde 
Ressourcer”. 

PARTNERE  
 

FREMDRIFT  Styrkelse af nøglemedarbejdernetværk 
 Udbredning af dialogspil i alle hjemmeplejesektioner 
 Opstart af Fortæl for livet grupper 
 Brug af skemaet ”Opsporing af ensomhed og/eller mistrivsel” i Nexus. 
 Drift: løbende borgerforløb, herunder ledsagelse til aktiviteter. Løbende 

frokostmøder i hjemmeplejesektionerne til opfølgning på borgere og nye tiltag. 
Vejviserne. 

. 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
1.726.000 kr. 
 

1.725.122 kr. 

EGENFINANSIERING I PROJEKTET EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER 0 kr.  

 
Projekterfaringer evalueres og relevante 
tiltag indarbejdes i det videre arbejde med 
ensomhed.  

PROJEKTPERIODE 01.07.2018 – 31.12.2021 GODKENDT AF UDVALGET 12.06.2018 
 

 

PROJEKTNAVN Forsøgsordning med befordring af mennesker med en 
demensdiagnose 

PULJE og UDBYDER Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose i regi af 
Sundhedsstyrelsen. 

FORMÅL Give mennesker med en demensdiagnose, der bor i eget hjem, mulighed for hjælp til 
transport til fritidsformål; herunder f.eks. besøg hos venner og familie, indkøb, 
kulturelle tilbud mv. 

HOVED-
AKTIVITETER 

 Etablere kørselsordning til valgfrie hverdags- og fritidsaktiviteter for borgere 
med en demensdiagnose, som bor i eget hjem. 
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 Indgå aftale med Flextrafik hos FynBus om varetagelse af kørselsordningen. 
 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Visitation til kørselsordningen varetages af Rådgivnings- og aktivitetscenteret 
Demenscenter Sydfyn. 

PARTNERE Ærø Kommune, University College Lillebælt (UCL), Demensklinikken OUH Svendborg, 
Alzheimerforeningen Fyn, Ældresagen Svendborg-Gudme og Ældresagen Ærø. 
 

FREMDRIFT Der er indgået aftale med Flextrafik om varetagelse af kørselsordningen, og borgere 
kan ansøge om optagelse i ordningen i Demenscenter Sydfyn. 
 
SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
2.675.207kr 
 

2.675.207kr 

EGENFINANSIERING I PROJEKTET EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER Ingen Muligheder for videreførelse af ordningen 

vurderes på baggrund af projektets 
resultater. 

PROJEKTPERIODE 15.04.19 – 31.03.21 
Forlænget til 01.10.21 

GODKENDT AF UDVALGET 08.05.19 

 

PROJEKTNAVN Projekt ’Støtte til livet’ 
PULJE og UDBYDER Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen- Satspuljemidler i regi af sundhedsstyrelsen 
FORMÅL Med en organisering i tæt knyttede teams i hjemmeplejen, og iværksættelse af 

praksisnære læringsforløb, vil vi at: 
 Udvikle kulturen i samarbejdsprocesser, opgavetilrettelæggelse og -

varetagelse, så det sker med udgangspunkt i et borgerperspektiv i stedet for 
et systemperspektiv 

 Minimere uhensigtsmæssige dokumentationsprocesser og arbejdsgangen i 
den centrale samarbejdsarene der tilrettelægger og planlægger plejen og 
omsorgen hos borgerne 

 Styrke og udvikle borgerforløb, så borgeren og de pårørende oplever de er 
sammenhængende, koordinerede og ikke mindst livs støttende 

HOVED-
AKTIVITETER 

Praksisnære aktionslæringsforløb for medarbejdere og ledere i de ti 
hjemmeplejesektioner udformet som afprøvningsforløb tæt på den daglige praksis. Til 
her sektion tilknyttes en team-supervisor der skal understøtte læringsprocesserne og 
guide medarbejderne i afprøvningsforløbene. Der tilknyttes i alt 4 team-supervisorer 
til projektet. 
Sideløbende med dette får sektionslederne deres egen praksisnære læringsforløb der 
ud over temadage består af kontinuerlig supervision gennem hele forløbet, så de 
styrkes i at varetage ledelsesopgaven i den kulturforandringsproces som 
perspektivskiftet er. 
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SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet er en naturlig forlængelse af flere igangværende initiativer: 
  ’Ledelse af værdig ældrepleje’ – et læringsforløb for topledelsen om værdig 

ældrepleje med fokus på ledelse, organisation og samarbejde med rejsehold 
fra Sundhedsstyrelsen.  

 Masterplanen for ældreområdet 
 Kompetenceforløb for planlæggere 
 Analyse af sygeplejen på ældreområdet 

PARTNERE  
FREMDRIFT Officiel projektstart forventelig 1. marts 2021 

SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
9.958.909 9.958.909 
EGENFINANSIERING I PROJEKTET EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 

KONSEKVENSER Der er ikke budgetteret med 
egenfinansiering 

Projektets videreførelse vil ikke som 
udgangspunkt fordre yderligere bevillinger 

PROJEKTPERIODE 01.12.20 – 31.12.21 GODKENDT AF UDVALGET 12.01.21 
 

 

 

PROJEKTNAVN Projekt Frirum: Flere, bedre og mere fleksible aflastningspladser 
til borgere med demens og deres pårørende, der skal sikre 
pårørende et frirum fra sygdommen. 

PULJE og UDBYDER ”Fleksible aflastningspladser og frirum” - Satspuljemidler i regi af sundhedsstyrelsen 
FORMÅL Formålet med projektet er at skabe bedre og mere fleksible aflastningspladser til 

borgere med demens og deres pårørende gennem: 
1. Udvikle mere fleksible gæsteophold.  
2. En oplevelsesbus med to tilknyttede aktivitetsmedarbejdere 
3. Udvikling af en frivillig ”hus-vens-indsats” til aflastning i eget hjem. 

HOVED-
AKTIVITETER 

Hovedaktiviteterne er de tre spor, der retter sig mod forskellige målgrupper og behov 
indenfor borgere med demens og deres familier: 

1. Udvikle mere fleksible gæsteophold. Øremærkning af 7 gæstepladser i 
”Bryghuset Svendborg Demensby” til borgere med moderat til svær demens. 
Demenskonsulenter råder over disse pladser. Personale i gæsteafsnit 
opkvalificeres. Der tilknyttes en musikterapeut til gæstepladserne. 
Demensvenlig indretning af gæsteafsnittet. Ugentlig sparring med fast 
demenskonsulent. 

2. En oplevelsesbus med to tilknyttede aktivitetsmedarbejdere. Et alternativ til 
nydiagnosticerede borgere med moderat demens, der ikke ønsker at deltager 
i de eksisterende tilbud på dagcenterområdet. 

3. Udvikling af en frivillig ”hus-vens-indsats” til aflastning i eget hjem. I 
samarbejde med Røde Kors og Ældre Sagen udvikles en frivillig indsats, hvor 
frivillige husvenner kan yde aflastning i borgerens eget hjem. Fokus er at 
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aflaste den pårørende til borgeren med demens, så denne bedre kan foretage 
aktiviteter ud af huset. Frivillige uddannes i relevant viden indenfor 
demensområdet. 

SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Projektet bygger videre på de erfaringer vi har fået ved: 
 Demensrejseholdet 
 Projekt ”Demens i praksis” 
 Projekt ”Mine Værdifulde Ressourcer” og samarbejdet med de frivillige Vejvisere 
 Udviklingen af ”Demenscenter Sydfyn” 
Projektet understøtter Svendborg Kommunes Demenspolitik, Værdighedspolitik og 
Masterplan for fremtidens Ældreliv. 

PARTNERE Røde Kors og Ældre Sagen 
FREMDRIFT Projektet er netop startet 

SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
4.185.403 kr. 4.135.403 kr. 
EGENFINANSIERING I PROJEKTET EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 

KONSEKVENSER 50.000 kr.  
Dette går til styregruppemøder, 
arbejdsgruppemøder, samt sparring.  

Projektet vil ikke betyde øgede bevillinger 
efter projektperioden. 
 

PROJEKTPERIODE 1/12-20 – 31/12-23 GODKENDT AF UDVALGET Dato for udvalgsmødet 
hvor ansøgningen blev 
godkendt. 

 

PROJEKTNAVN Demenscenter Sydfyn 
PULJE og UDBYDER Pulje til videreførelse af rådgivnings- og aktivitetscentre, Sundhedsstyrelsen 
FORMÅL Formålet er at videreføre Demenscenter Sydfyn, hvor borgere med demens og deres 

pårørende kan få: 
 Anonym og uvisiteret støtte og rådgivning om demens  
 Hjælp til at mestre de nye udfordringer demens medfører og bevare tilknytning 

til hverdagslivet. 
 

HOVED-
AKTIVITETER 

Sammen med borgere, pårørende, frivillige og samarbejdspartnere at samskabe, 
udvikles og afprøves tilbud og aktiviteter i Demenscenter Sydfyn. 
 
Der er fokus på bruger- og pårørendeinddragelse og der tilbydes støttende samtaler 
og rådgivning af mennesker med demens og deres pårørende. Demenscenteret 
tilbyder sociale og fysiske aktiviteter, mulighed for samvær med ligesindede via fx 
demenscaféer, pårørendegrupper og kurser for pårørende og mennesker med 
demens. 
 
Demenscenter Sydfyn er primært for hjemmeboende mennesker med demens i de 
tidlige stadier af sygdommen samtidig med, at centeret kan fungere som samlingssted 
for særlige grupper af mennesker med demens.  
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SAMMENHÆNG 
med eksisterende 
tiltag i Svendborg 

Demenscenter Sydfyn er en del af Ældreområdets demensindsats. 
Demenscenter Sydfyn understøtter Svendborg Kommunes Demenspolitik, 
Værdighedspolitik og Masterplan for fremtidens Ældreliv.  

PARTNERE Samarbejde med Ærø Kommune 
FREMDRIFT Demenscenter Sydfyn fungerer efter formålet 

SAMLET BUDGET BEVILGET BELØB BUDGET 
6.818.248 3.964.704 
EGENFINANSIERING I PROJEKTET EFTER PROJEKTPERIODEN ØKONOMISKE 

KONSEKVENSER 2.493.544 
 

Muligheder for videreførelse af 
Demenscenter Sydfyn vurderes efter 
projektperiodens ophør. 

PROJEKTPERIODE 01.01.2020-31.12.2023 GODKENDT AF UDVALGET 16.06.2020 
 


	Punkt 5 - Bilag 1 - Puljeoversigt februar 2021
	SOCIALOMRÅDET
	SUNDHEDSOMRÅDET
	ÆLDREOMRÅDET


