4. februar 2019

Organisation
Seksuel sundhed
Komiteen for Sundhedsoplysning ”Hvis du overvejer
abort”*
Reden*
AIDS-Fondet*
Alkoholforebyggelse
NGO Fontana/Club 24 ”Det er aldrig for sent”*
Alkohol og Samfund ”Alkohol og Samfunds aktiviteter
2018-2020”*
Kræftens Bekæmpelse ”Drop de ligegyldige genstande En oplysningskampagne målrettet voksne danskere”.
Astma og allergi
Dansk Cøliaki forening ”Projekttitel: Cøliakirådgivningen.
Et rådgivningsprojekt for personer med cøliaki,
pårørende og fagpersoner”*
Astma og Allergi Danmark ”Astma og allergi”*
Mental sundhed
Det Sociale Netværk “Skolen for mental sundhed”*
SIND, Landsforeningen for psykisk sundhed ” Frivilligt
arbejde, vejen til mental sundhed og recovery”*
Cykling uden alder ”Op på klingen mand – ned i gear”*
Psykiatrifonden ”Model skoletrivsel for alle*
Sund By Netværket ”Krop og Bevægelse i Naturens Rige”
(2018-2019)*
Forum for Mænds Sundhed ”Bedre mental sundhed for
mænd”
Foreningen Den Boligsociale Fond
”Trivselskoordinatorer”
Just Human ”Jagten på den tabte time” – kampagne, der
sætter fokus på unge og søvn
Forebyggelse af dopingmisbrug
Anti Doping Danmark ”Motionsdoping som
folkesundhedsproblem: Dialogbaseret forebyggelse af
dopingmidler i fitness- og styrketræningsmiljøer”*
Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
Sund By Netværket ”Byens Rum – livet mellem husene”*
Forum for Mænds Sundhed
”Kommune, kend din mand”*
Brugernes Akademi ”Ud af C’eren – mobilt hepatitis C,
udredningstilbud i brugerhøjde”*
Friluftsrådet ”Friluftsliv på tværs”*
Sund By Netværket ”Rygestop på dit sprog”
Monitorering
Videncenter for Allergi, Hud- og Allergiafdelingen,
Gentofte Hospital ”National monitorering af
kontaktallergi”*

Beløb udmøntet i
2019 (kr.)
150.000
150.000
8.440.000
121.127
5.437.848
850.000
502.146

2.525.000
500.000
331.027
205.110
970.408
607.575
485.000
304.850
700.000

500.000

488.725
626.000
447.020
403.000
656.537
273.000

4. februar 2019

Organisation
Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
”Sædkvalitet hos unge danske mænd: Ændringer over tid
og sammenhæng med generelt helbred?”*
Rygestopbasen ”Monitorering, kvalitetssikring og
identifikation af effekt af rygestopaktiviteter i DK”
Statens Institut for Folkesundhed
”Skolebørnsundersøgelsen 2018 – national rapport”
Statens Institut for Folkesundhed ”Monitorering af børns
mentale sundhed”
Fysisk aktivitet
Fonden Mødrehjælpen ”Fællesskaber, der styrker –
fysiske aktivitetstilbud til sårbare børnefamilier”*
DGI ”Jump4fun – Go West”*
DGI Storkøbenhavn ”On your MARK’s – din vej til at
præstere og trives hele livet”*
GAME ”Støtte på asfalten”*
DGI Vestjylland ”Familie - Fællesskab – Fritid”*
Tobaksforebyggelse
3F ”Friske lunger på arbejde” (samarbejde med
Lungeforeningen)*
Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse
”Samarbejdsprojekt - udbredelse af røgfri skoletid på
erhvervsskoler”*
Det Danske Spejderkorps ”Friske fællesskaber uden
tobak”
KFUM’s Sociale Arbejde ”Rygestop hos socialt udsatte”

Beløb udmøntet i
2019 (kr.)
1.540.000

1.276.915
310.790
358.579

485.000
575.000
833.412
450.000
270.741
710.000
3.456.941

468.765
686.265

*I forbindelse med udmøntning af puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse for 2018 blev det
muligt for organisationer at søge om flerårige-årige betingede tilsagn om tilskud med forbehold for
finanslovens vedtagelse. Det betyder, at ansøgerne har skullet indsende en genansøgning med en kort status
for projektet og et opdateret budget for midlerne for, at 2019 kan udbetales.

