
Høring: Fælles ansøgning om Satspuljemidler til implementering af 
forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark  
 
Til rette vedkommende 
 
Der opfordres hermed til at afgive høringssvar på den fælles kommunale og regionale ansøgning om Satspuljemidler 
vedr. implementering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser i Region Syddanmark. 
 
Baggrund 
Sundhedsstyrelsen har i december 2017 udgivet tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser, som 
omhandler henholdsvis ADHD, spiseforstyrrelser og angst eller depression.  Forløbsprogrammerne beskriver, hvordan 
indsatsen for målgruppen skal varetages samtidigt, sammenhængende og koordineret mellem de forskellige sektorer. 
Ligeledes beskriver de behovet for et fokus på den tidlige forebyggende og opsporende indsats, der skal forhindre, at 
barnet/den unge udvikler egentlige diagnoser og derved får behov for mere indgribende indsatser. 
 
De tre forløbsprogrammer er udarbejdet efter samme skabelon og indeholder en generisk model for graduerede 
indsatser samt for organisering og strukturering af området. (Læs mere om forløbsprogrammerne her: 
www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/psykisk-sygdom/forloebsprogrammer-boern-og-unge). 
 
Formandskabet for Det Administrative Kontaktforum orienterede på møde i Det Administrative Kontaktforum den 25. 
januar 2018 om, at formandskabet har godkendt, at der i regi af Følgegruppen for Forebyggelse udarbejdes en fælles 
kommunal og regional ansøgning til Sundhedsstyrelsens satspulje vedr. implementering og udbredelse af 
forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Det blev her aftalt, at kommuner og andre relevante 
parter skulle høres om indholdet i et ansøgningsudkast forud for, at ansøgningen godkendes af formandskabet i Det 
Administrative Kontaktforum. 
 
Der ansøges om 9.883.500 kr. til et projekt, der involverer hele den syddanske region, herunder alle 22 kommuner. 
Projektet vil fokusere på at udvikle viden og kompetencer, samt samarbejde og kommunikationen omkring børn og 
unges mentale sundhed, således at der skabes bedre tidlig opsporing og forebyggende forløb/indsatser, som er 
sammenhængende og koordineret.     
 
Satspuljen er på 33,5 mio. kr. for perioden 2018-2020, og ansøgningsfristen er den 5. april 2018. Sagen har forud for 
formandskabsbeslutningen været til godkendelse i Sundhedsstrategisk Forum.  
Der var opbakning fra medlemmerne i Det Administrative Kontaktforum til beslutningen, og PLO udtrykte ønske om at 
blive involveret i arbejdet. 
 
Høringsudkastet sendes hermed i høring hos relevante parter, som fremgår af vedlagte høringsliste. Alle høringsparter 
er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen organisation eller tværsektorielle udvalg, 
eksempelvis lokale samordningsfora og kommunale lægelige udvalg.  
Der opfordres til, at der for hver kommune afgives et fælles kommunalt høringssvar, som omfatter alle de fagområder 
der er relevante for børn og unge trivsel. 
 
Afgivelse af høringssvar og høringsfrist 
Vi henstiller til, at høringssvar skrives i et separat dokument (ikke i ansøgningen). Høringssvaret til ansøgningen skal 
sendes pr. mail til Konsulent Magnus Falby, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark på mail: 
magnus.falby@rsyd.dk 
 
 
Høringsfristen er fredag den 23.marts 2018 kl. 08.00. 
Grundet den korte høringsperiode, har der været udsendt høringsvarsel den 27.februar 2018. 
  
For så vidt angår spørgsmål til høringen, kan disse rettes til Konsulent Magnus Falby, Tværsektorielt Samarbejde, 
Region Syddanmark på telefon: 51 70 97 32 på mail: magnus.falby@rsyd.dk. 
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Den videre proces 
Følgegruppen for Forebyggelse forestår tilretning af ansøgningen på baggrund af de indkomne høringssvar, og 
efterfølgende godkender Det Administrative Kontaktforums formandskab den tilrettede ansøgning. Endelig ansøgning 
sendes den 5. april 2018 til Sundhedsstyrelsen.  
 

Venlig hilsen 
 

Kurt Espersen  
Koncerndirektør, Region Syddanmark  

og  
Sonja Serup Hansen  

Sundhed og Forebyggelseschef, Odense Kommune 
 

Formandskabet for Arbejdsgruppen vedr. Børne- og ungeaftale under Følgegruppen for Forebyggelse 
 


