
Pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske 

patienter og udsatte grupper 

Oversigt over projekter, der har modtaget midler. 

Ansøger  Projekt Bevilget beløb (kr.) 

Nordfyns Kommune  Styrkelse af sundhedsfaglig indsats og 

samarbejde på psykiatri- og 

handicapområdet 

960.780 

Allerød Kommune "Mit liv med osteoporose" 286.400 

Frederikshavn Kommune Osteoporoserehabilitering - på vej mod 

sundhed med lyst til livet 

478.355 

Københavns Kommune, 

Center for Kræft & 

Sundhed, København 

Online understøttet rehabilitering til borgere 

med hoved-halskræft 

2.787.500 

Faaborg-Midtfyn 

Kommune 

Tidlig opsporing af begyndende fysisk- 

og/eller forværring af psykisk sygdom 

2.525.556 

Mariagerfjord Kommune Opkvalificering af den sundhedsfaglige 

indsats på de kommunale pædagogiske 

botilbudslignende botilbud 

841.626 

Herning Kommune Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte 

boligområder 

939.000 

Rudersdal Kommune Sundhedssamtaler på tværs 1.158.315 

Stevns Kommune En styrket koordineret indsats mellem almen 

praksis og akutfunktion i Stevns kommune 

1.203.742 

Fredensborg Kommune Implementering af Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger om afklarende samtaler og 

udvikling af tilhørende tilbud til borgere med 

kroniske smerter 

492.000 

Vordingborg Kommune Styrkelse af akutindsatsen 957.198 

Norddjurs Kommune Hjælp til lokale lunger 2.240.000 

Kerteminde Kommune Socialsygeplejerske i kommunale 

akutfunktioner hos borgere med psykiatrisk 

lidelse og/eller misbrug 

2.141.000 

Helsingør Kommune Koordinering og kvalitetssikring af 

sundhedsfaglig indsats på botilbud for 

psykisk syge 

400.500 



Aabenraa Kommune Bygge bro for akutte patientforløb 876.500 

Aabenraa Kommune Styrkelse i det tværfaglige samarbejde 

omkring udsatte borgere i bosteder og 

bostedslignende tilbud i Aabenraa Kommune 

1.158.840 

Randers Kommune Health Literacy (sundhedskompetence) 

anvendt i praksis i Rehabilitering af kronisk 

syge borgere 

403.200 

Lejre kommune Styrket samarbejde mellem akutfunktionen i 

Lejre Kommune og akutmodtagelsen på 

Holbæk Sygehus 

1.301.343 

Favrskov Kommune Styrkelse og videreudvikling af 

sundhedsindsatsen for borgere med psykisk 

lidelse på botilbud i Favrskov Kommune 

1.387.845 

Svendborg Kommune Hjerterytmerehabilitering 2.109.440 

Rebild Kommune Fra kroniker til kriger – en opsøgende 

rehabiliteringsindsats for sårbare kronikere 

1.093.000 

Bornholms 

Regionskommune 

I sunde hænder 936.600 

Fredensborg Kommune Videreudvikling af akutområdet i 

Fredensborg Kommune 

1.418.300 

Herlev Kommune Styrket borgerinvolvering i 

forløbsprogrammerne 

824.400 

Kalundborg Kommune Styrkelse af den psykiatriske indsats for 

borgere med psykiske lidelser i Kalundborg 

Kommune 

945.676 

Middelfart Kommune Sundhedsfagligt kompetenceløft i 

socialpsykiatrien 

2.336.000 

Silkeborg Kommune Tværsektorielt samarbejde om tidlig 

rekruttering til forebyggende kommunale 

indsatser 

215.376 

Hørsholm og Fredensborg 

Kommuner 

Analyse og udvikling af beslutningsstøtte i 

forbindelse med etablering af tværkommunal 

akutfunktion aften og nat 

239.500 

Herlev, Ballerup, Furesø 

Kommuner 

Forebyggelse af uhensigtsmæssige 

(gen)indlæggelser af ældre borgere +65 år til 

Herlev/Gentofte hospital ved den 

kommunale akutfunktion 

766.675 



Egedal Kommune Tværgående projekt for borgere med 

psykosociale vanskeligheder 

1.481.000 

Greve Kommune Styrkelse af kommunens akutfunktion og 

hjemmesygepleje gennem ansættelse af 

kommunal læge 

2.267.397 

Mariagerfjord Kommune Sund i Krop og Sind 1.241.000 

Varde Kommune Patientsikkerhed på det specialiserede 

socialområde i Varde Kommune 

2.551.700 

Fredericia Kommune Udvikling og implementering af 

sygdomsspecifik patientuddannelse for 

borgere med type 2-diabetes i Fredericia 

Kommune 

1.635.400 

Hjørring Kommune IV-behandling i kommunalt regi 981.560 

Fredericia Kommune Kommunalt tilbud om superviseret 

gangtræning til patienter med 

åreforsnævring i benene 

1.379.448 

Næstved Kommune Kompetenceudvikling af det 

socialpædagogiske personale og 

medicingennemgang af borgere 

141.989 

Frederikshavn Kommune Styrkelse af akutfunktionen med fokus på 

dehydrering 

1.142.314 

Vejen Kommune Styrket rehabiliterende og forebyggende 

indsats overfor borgere med KOL i Vejen 

Kommune 

1.711.293 

Frederiksberg Kommune Tværfaglig styrkelse af den sundhedsfaglige 

indsats overfor socialt udsatte beboere med 

fysiske, psykiske, sociale handicaps samt 

misbrugsproblemer på ”Græsplænen” 

målrettet socialt udsatte borgere 

 

228.000 

Frederiksberg Kommune Aktiv hverdag med demens  

 

585.652 

Frederiksberg Kommune Projekt Peer-mentor i 

rehabiliteringsindsatsen 

1.397.670 

Odense Kommune Datadrevet kvalitetsudvikling i kommunale 

indsatser 

1.300.000 



Assens Kommune Styrkelse af akutfunktionen og kontinuerlig 

kvalitetsudvikling i Center for Rehabilitering 

og Akutpleje 

742.932 

Kolding Kommune Fast track via tværsektorielt samarbejde og 

datadeling mellem Akutfunktion Kolding 

Kommune, FAM Kolding Sygehus og almen 

praksis 

1.292.700 

Vordingborg Kommune Forebyggelse og tidlig opsporing af somatiske 

sygdomme hos udsatte borgere i 

socialpsykiatriske botilbud 

 

912.689 

Københavns Kommune, 

Center for Sundhed 

Styrkelse af rehabiliteringstilbud til ældre 

borgere med KOL 

2.405.000 

Hørsholm Kommune Styrket rehabiliteringsindsats til borgere med 

kronisk sygdom og udsatte grupper - 

Kompetenceudvikling af medarbejdere og 

afprøvning af velfærdsteknologiske 

træningsmetoder 

306.410 

Aarhus Kommune Akutfunktion for borgere med psykiske 

lidelser, herunder samtidigt misbrug 

6.871.509 

Kolding Kommune Effekt af afklarende samtaler i Kolding 

Kommune ved systematisk arbejde med 

sundhedsmotivation og implementering af 

Feedback Informed Treatment 

150.830 

Ballerup Kommune Sikker medicinering på bosteder og 

plejecentre 

995.000 

Thisted Kommune Pilotafprøvning af lægetilknytning til 

akutfunktionen 

1.497.600 

Dragør Kommune Udvikling af beslutningsstøtte til Dragør 

Kommunes akutfunktion med fokus på den 

ældre medicinske patient. 

420.000 

Lolland Kommune Rehabiliterende akutsenge gennem 

anvendelse af telemedicinske metoder 

1.700.000 

Sorø Kommune Tryghed i udskrivelsen – Systematisk 

opsporing og tværfaglig indsats 

5.316.196 

Sønderborg Kommune Mere sundhed med fokus på medicin 111.990 



 Aalborg kommune Det adresseløse Sundhedscenter – 

rehabilitering af ældre og udsatte borgere 

med kronisk sygdom 

3.477.000 

Skive Kommune Forebyggelse af kronisk stress og depression 2.674.400 

Guldborgsund Kommune Projekt Kommunallæge 2.957.200 

Aarhus Kommune Styrkelse af den sundhedsfaglige indsats på 

bosteder og bostedslignende tilbud 

4.736.679 

12 kommuner i Region 

Midtjylland 

Hjerterehabilitering: Fra hospital til 

kommunalt regi 

2.008.343 

Thisted Kommune Dig. Mig. Medicinen 216.493 

Københavns Kommune, 

Center for Omsorg og 

Rehabilitering 

Videreudvikling af akutplejeenhed (APE) i et 

tværfagligt og tværsektorielt perspektiv til 

gavn for borgerne i Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen, Københavns 

Kommune 

2.000.000 

Frikommunenetværk 

(Gentofte, Gladsaxe og 

Rudersdal Kommuner) 

Almen medicinske speciallægekompetencer 

til tværkommunal akutfunktion  

2.047.050 

Kalundborg Kommune Tilbud til borgere med kroniske sygdomme i 

Kalundborg 

300.000 

Guldborgsund Kommune Styrkelse af den medicinfaglige indsats i 

Socialpsykiatrien, med udgangspunkt i 

borgerens liv på egne præmisser. 

1.002.870 

Langeland Kommune Gæsteplads eller sygehusindlæggelse? 1.958.487 

Høje Taastrup Kommune Videreudvikling af Høje-Taastrup Kommunes 

Akutteam i et tværkommunalt med 

Albertslund, Vallensbæk og Glostrup 

Kommuner 

1.393.504 

Lolland Kommune Styrket helhedsorienteret indsats for borgere 

på psykiatriske bosteder 

2.394.570 


