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Offentliggørelse af Forebyggelsespuljen 2014
Hermed offentliggøres Region Hovedstadens pulje for 2014 til samarbejdsprojekter vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme. Puljen offentliggøres med forbehold for politisk vedtagelse af Region
Hovedstadens budget for 2014.
Offentliggørelsen sker nu for at understøtte ansøgerkredsens muligheder for at udarbejde kvalificerede
projektansøgninger, hvad angår økonomi, indhold og etablering af tværsektorielle samarbejdsrelationer.
Formålet med forebyggelsespuljen er at understøtte det regionale samarbejde med kommunerne om
sundhedsfremme og forebyggelse i gråzonen mellem den kommunale og den regionale opgavevaretagelse.
Kriterier
Projekter, der støttes af Forebyggelsespuljen, skal bygge på eksisterende relevant viden og evidens, og
skal være økonomisk selvbærende efter projektperioden så videreførelse er sikret. Der kan ydes støtte
til projekter, der genererer ny, anvendelig og systematiseret viden, der let kan deles mellem flere aktører i regionen, og til projekter, hvor kendt viden implementeres eller spredes.
Det skal fremgå af projektbeskrivelsen, hvordan projektejeren sikrer en hensigtsmæssig organisatorisk
forankring af projektet, hvordan projektet evalueres, og hvordan der sikres videndeling omkring projektresultater. Projektbeskrivelsen skal endvidere indeholde en plan for videreførelsen af projektet efter projektperiodens ophør.
Der ønskes projekter med en vis volumen, som blandt andet kan opnås gennem samarbejdsprojekter
med inddragelse af flere kommuner samt almen praksis, og projekter med afsæt i samordningsudvalgene ses gerne. Projekter med et samlet budget over 200.000 vil blive foretrukket.
En forudsætning for bevilling af puljemidler er en kommunal medfinansiering svarende til mindst 50%
af projektets budget.
Projekterne skal som udgangspunkt have aktivitetsmæssig tyngde i 2014 og 2015. Der åbnes dog op
for, at større komplekse projekter kan afvikles over en periode på 3 år.

Nedenstående projektemner prioriteres i Forebyggelsespuljen 2014:
 Projekter vedr. tidlig opsporing af mennesker med psykisk og/eller fysisk sygdom – samarbejde med beskæftigelsescentre m.fl.


Projekter vedr. udvikling af nye fælles (integrerede) modeller for samarbejde omkring forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.



Projekter vedr. udvikling af nye fælles (integrerede) modeller for samarbejde omkring neurorehabilitering og indsats overfor mennesker med psykisk sygdom, herunder samarbejde omkring opsporing og udredning af mennesker med senfølger efter hjerneskade og mennesker
med dobbelt diagnoser (psykisk sygdom og misbrug).



Tværsektorielle projekter der fokuserer på forebyggelse af ulighed i sundhed, herunder f.eks.
tidlige indsatser over for udsatte familier med henblik på at nedbryde mønstre i forhold til den
”sociale arv i relation til ulighed i sundhed”.



Projekter vedrørende børn, herunder børn med særlige behov for en tværsektoriel indsats på
grund af længerevarende indlæggelse på hospital, og børn som pårørende til mennesker med
alvorlig somatisk eller psykisk sygdom.

Der kan både søges om støtte til etablering af nye projekter og om støtte til videreførelse eller udvidelse af eksisterende projekter, således at flere kommuner inddrages. Herudover kan der søges om støtte
til modning af tværsektorielle samarbejdsprojekter om forebyggelsesindsatser i gråzonen mellem den
kommunale og den regionale opgavevaretagelse med henblik på ansøgning af projektstøtte i en senere
ansøgningsrunde.
Faglig kvalitetssikring
Et fælles regionalt/kommunalt vurderingsudvalg vil vurdere projektansøgningerne inden endelig godkendelse i sundhedskoordinationsudvalget. Projektansøgningerne vil blive bedømt i forhold til det
tværsektorielle samarbejde, projekternes design, beskrivelsen af projekternes formål og mål, beskrivelsen af metoden og evaluerings- og implementeringsovervejelser samt en tydelig redegørelse for
projektets samfinansiering og budget. Der lægges vægt på grundige overvejelser omkring projektgennemførelse og evaluering for at sikre projekternes realiserbarhed.
Ansøgerkreds
Ansøgerkredsen omfatter kommuner, hospitaler og almen praksis. Da puljen skal understøtte samarbejdet mellem den kommunale og den regionale opgaveløsning, skal der som minimum indgå to af
parterne som ansøgere. Ansøgninger fra hospitaler skal være formuleret i fællesskab med en eller flere
kommuner. Ansøgninger fra en eller flere kommuner skal være formuleret i fællesskab med et hospital. Almen praksis kan også indgå i ansøgerkredsen. Ansøgninger fra almen praksis skal være formuleret i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller hospital.
Frist for ansøgning
Ansøgningsfrist til puljen er tirsdag d. 1. oktober 2013. Projekterne vil herefter blive vurderet i vurderingsudvalget, således at sundhedskoordinationsudvalget kan behandle vurderingsudvalgets indstilling af projekter på udvalgets møde den 26. november 2013. Kommunerne kan søge med forbehold for
endelig politisk godkendelse.
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Vedhæftede ansøgningsskema skal anvendes. Ansøgningsskema kan også hentes på Regionens hjemmeside:
Ansøgningen skal sendes til
Enheden for Tværsektorielt Samarbejde, Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet, Region Hovedstaden
på mailadressen: forebyggelsespuljen2014@regionh.dk.
Spørgsmål til ansøgningsskemaet eller andet i forbindelse med ansøgningen kan rettes til chefkonsulent Winnie Brandt, tlf. 20 55 32 55 eller winnie.brandt@regionh.dk.
Temadag
Der afholdes i august 2013 en temadag der vil byde på videndeling og læring af tidligere forebyggelsesprojekter samt mulighed for deltagelse i en form for projektværksted, hvor projektaktører kan opnå
vejledning og viden om udarbejdelse af projektansøgninger til Forebyggelsespuljen 2014.
På vegne af den administrative styregruppe for sundhedsaftaler
Med venlig hilsen

Christian Worm
Stabsdirektør Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet
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