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1. Berettigede organisationer. 

Udmøntning af udlodningslovens puljer til sygdomsbekæmpende organisationer fordeles i henhold 

til Lov nr. 1532 af 19. december 2017. 

 
Puljen har til formål at yde tilskud til drift til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organi-

sationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til at forebygge samt 

behandle og/eller afhjælpe pågældende sygdom. 

 

Der ydes tilskud til drift, d.v.s. løn og øvrige drift, herunder anskaffelser, rejseudgifter m.v., til syg-

domsbekæmpende organisationer.  

 

Organisationer, der får driftstilskud fra andre ministeriers udlodningspuljer samt offentlige instituti-

oner/organisationer, enkeltpersoner, grupper, støtteforeninger, pårørendeforeninger, firmaer og pa-

raplyorganisationer, kan ikke modtage tilskud fra puljerne til sygdomsbekæmpende organisationer. 

Endvidere kan organisationer, der opfylder kriterierne for at søge driftspuljen til landsdækkende 

sygdomsbekæmpende organisationer, ikke modtage tilskud fra driftspuljen til mindre landsdækken-

de sygdomsbekæmpende organisationer.  

 
Følgende kriterier er i øvrigt gældende for godkendelse af tilskudsberettigede organisationer: 

 

 Af organisationens vedtægter skal det fremgå, at organisationen har et sygdomsbekæmpende 

formål, dvs. at organisationen gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til 

forebyggelse samt behandling af og/eller afhjælpning af sygdom, 

 være formaliseret som en juridisk person, 

 have eksisteret i mindst 2 år (afsluttede reviderede regnskaber), 

 have skriftlige generalforsamlingsgodkendte love og vedtægter samt årsberetning, regnskaber 

og budgetter, 

 ifølge sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt være 

hjemmehørende i Danmark og have medlemmer i flere regioner, 

 i senest afsluttede årsregnskab have en omsætning på mindst 15.000 kr. og på maksimum 

300.000 kr. fratrukket et eventuelt driftstilskud modtaget i udlodningsstøtte. 

  

2. Betingelser for godkendelse 
Organisationerne skal være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt have medlem-

mer og aktiviteter i flere regioner. Dokumentation herfor skal vedlægges.  

 

 

 Organisationen skal indsende vedtægter samt godkendte regnskaber for de to senest afsluttede 

regnskabsår til ministeriet. Under punktet regnskab i ansøgningsskemaet skal organisationens om-

sætning, defineret som summen af samtlige driftsindtægter, der fremgår af årsregnskaberne, for de 

to seneste regnskabsår, noteres. Værdien af naturalier må ikke medregnes. Hvis omsætningen ikke 

fremgår direkte af regnskabet, skal der vedlægges en specifikation af beløbets sammensæt-

ning. Endelig skal organisationens omsætning fratrukket et eventuelt driftstilskud fra udlodnings-

midlerne fremgå af ansøgningsskemaet.  
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De sidst to årsberetninger skal vedlægges ansøgningen eller, hvor sådanne ikke foreligger, en kort-

fattet beretning, hvori der redegøres for organisationens virksomhed eller dokumentation af, at or-

ganisationen opfylder kriterierne under punkt 1. 

 

Det skal af ansøgningen fremgå, hvem der er organisationens revisorer. 

 

Ansøgningsskemaet skal underskrives af organisationens ansvarlige ledelse, minimum to personer, 

som skal indestå for oplysningernes rigtighed. 

 

3.  Fordelingsprincip. 
Puljen fordeles efter organisationernes omsætning. Godkendte organisationer får 50 % af omsæt-

ningen mellem 0 – 99.999 kr. og 25 % af omsætningen mellem 100.000 – 300.000 kr. i driftstil-

skud.  

 

Et eventuelt restbeløb mellem det beløb organisationerne er berettiget til og puljens størrelse over-

føres til driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer. Hvis organisationerne 

samlet er berettiget til mere end 3,2 mio. kr. nedsættes fordelingsnøglen proportionalt, således at 

rammen holdes.  
 

4. Regnskab. 
 Med hjemmel i udlodningslovens § 7 B vil der blive udarbejdet regnskabs- og revisionsinstruks for 

tilskudsmodtagernes regnskabsaflæggelse over for Sundhedsministeriet. 

 

 Formen for regnskabsaflæggelsen vil blive konkretiseret i forbindelse med anvisning af tilskud. 
 

5. Administration 
 Ansøgningsskema med bilag skal sendes til Sundhedsministeriet på e-mail: sum@sum.dk, eller hvis 

det ikke er muligt at sende elektronisk, sendes til Sundhedsministeriet Holbergsgade 6, 1057 Kø-

benhavn K. og mærkes udlodningsmidler. 

 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sundhedsministeriet på tlf. 72269347. 

 

Ansøgningen skal være Sundhedsministeriet i hænde senest den 1. juli 2021. Udmøntning af puljen 

forventes at finde sted i december 2021. 
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