Ansøgningsskema for satspuljeprojektet:
”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade –
delpulje om kapacitetsudvidelse”

Frist for indsendelse af ansøgning:

Skemaet sendes til:

10. november 2021, kl. 12.00

E-mail: sstsyp@sst.dk

Ved ansøgning skal der fremsendes en ansøgning i form af en projektbeskrivelse samt et
udfyldt skema 1, 2, 3 og 4.
Inden skemaerne udfyldes, anbefales det at læse ”Vejledning til ansøgning for satspulje om
styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om
kapacitetsudvidelse”.
Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares så vidt muligt. For så vidt angår
budgetskemaerne, skal de udfyldes så deltaljeret som muligt, men ikke alle udgiftsposter vil
være relevante for alle, og skemaerne skal derfor kun udfyldes for de konkrete udgiftsposter,
der planlægges afholdt i forbindelse med projektet.
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Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte
”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om
kapacitetsudvidelse”
1.

Projektets titel:

2.

Ansøger
1.sygehus/afdeling/
region:
2.privat
behandlingstilbud
Adresse:
Navn og
stillingsbetegnelse på
ansvarlig
kontaktperson:
Kontaktpersonens
uddannelse, baggrund,
erfaring og
kompetence:

Styrket indsats for voksne svært personlighedsforstyrrede
patienter
Enhed for personlighedsforstyrrelse,
Afdeling for depression og angst,
AUH Psykiatrien
Region Midtjylland
Palle Juul Jensens Boulevard 175
8200 Århus N
Ledende psykolog Rikke Bøye

CV er vedlagt.

Tlf. nr. på
kontaktperson:

2937 9698

E-mail på
kontaktperson:

Rikke.Boeye@ps.rm.dk

Navn og
stillingsbetegnelse på
juridisk ansvarlig
person:

Tina Ebler,
Hospitalsdirektør for psykiatrien i Region Midtjylland.

Tlf.nr. på juridisk
ansvarlig person:

2745 4484

E-mail på juridisk
ansvarlig person:

tinebl@rm.dk

Juridisk ansvarlig
person:

Ansøgers personlige underskrift:
Sted: Viborg

Underskrift:
Dato: 10/11-2021
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Projektets varighed:

Projektet forventes igangsat _1_/_3_2022
og afsluttet _31_ /_12_2024

3.

Der ansøges for hele
projektperioden om:

_______3.000.000 kr. (jævnfør budgetskema)

4.

Er der ansøgt eller
bevilget økonomisk
støtte fra anden side:

Ja ___ Nej __x_
Der ansøgt om økonomisk støtte hos:
1.
2.
3.
Der er bevilget støtte fra inklusiv beløbsangivelse:
1.
2.
3.

5.

6.

Indgår der
egenfinansiering/
regional/privat
medfinansiering i
projektet:

Ja ___ Nej _x__

Hvis svaret er ja til
spørgsmål 4 eller
spørgsmål 5, hvad er
da projektets samlede
budget for hele
perioden:
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Skema 2: Projektbeskrivelsesskema
”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om
kapacitetsudvidelse”
1.

Projektets titel:

Styrket indsats for voksne svært
personlighedsforstyrrede patienter

2.

Lokalisation
Der angives en kort beskrivelse af
den/de afdelinger på sygehus, som
kapacitetsudvidelsen er forankret
i, herunder antal og
sammensætningen af personale.
Det skal fremgå, hvordan
kapacitetsudvidelsen tænkes
forankret i afdelingen/-erne.

Navne og lokalisationer på afdeling/afdelinger på
sygehuse/private behandlingstilbud:

3.

Formål
Beskriv det overordnede formål
med kapacitetsudvidelsen.

Enhed for personlighedsforstyrrelser, Klinik for
personlighedsforstyrrelser, selvmordsforebyggelse
og sexologiske lidelser, Afdeling for depression og
angst.
Overordnet beskrivelse af afdeling/afdelinger på
sygehus/private behandlingstilbud:
Enhed for Personlighedsforstyrrelser varetager det
ambulante tilbud for personlighedsforstyrrede
voksne på hoved og regionsfunktionsniveau (samt
højt specialiseret, om end dette ikke er formelt
defineret nationalt)
Der er primært ansat psykologer og enkelte
sygeplejesker i enheden, her til kommer
speciallæger.
Formålet med kapacitetsudvidelsen er, at styrke
den ambulante indsats over for en relativ lille, men
meget ressource- og omkostningstung
patientgruppe af svært selvskadende og
suicidaltruede personlighedsforstyrrede patienter
med henblik på færre indlæggelser og bedre
behandlingsudbytte. Denne gang for aldersgruppen
fra 27 år og opefter – baseret på gode erfaringer i
forhold til de unge.
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4.

Målgruppe
Det angives deltaljeret, hvilke
målgrupper projektet er rettet
mod, dels mennesker med
spiseforstyrrelser og/eller
selvskade og dels de fagpersoner,
der involveres i
kapacitetsudvidelsen.

Der ønskes etableret et intensivt ambulant
behandlingsforløb til voksne svært
personlighedsforstyrrede patienter. Denne
patientgruppe er sammensat af voksne mænd og
kvinder (typisk sidst i 20’erne op til midt/slut
30’erne), hvis livsudvikling er stoppet i f.t.
uddannelse/arbejde og familie, og hvis
funktionsniveau ikke længere kan opretholdes,
med deroute som følge - både arbejdsmæssigt og
socialt. Nogle har tidligere været i psykiatrisk
behandling for komorbide lidelser uden varig
effekt, eller har været fejldiagnostiseret og
behandlet for fejldiagnotiseret lidelse - selvsagt
uden effekt. Nogle af dem vil være i gang med
uddannelse eller arbejde, men er i overhængende
risiko for at måtte opgive dette. De er ofte svært
identitetsforstyrrede (identitetsdiffusion), har store
relationelle vanskeligheder, og
livsudviklingsstoppene og det faldende
funktionsniveau forekommer ofte i forbindelse
med øgede krav eller belastninger fra
studie/arbejde/fødsel af barn. Disse patienter dekompenserer ved de øgede krav eller belastninger,
med overhængende risiko for kronificering,
hyppige indlæggelser, deroute i f.t. funktionsniveau
og arbejdsmarked. Selvom patientgruppen er
relativt lille, er den ressourcekrævende og
potentielt meget omkostningstung. Disse patienter
kommer typisk ind i psykiatrien efter en akut
indlæggelse eller i f.m. henvisning til ambulant
psykoterapeutisk behandling, men pga. den relativt
voldsomme de-kompensering, er de ofte også
indlagt eller indlæggelsestruede i alm. lavintensiv
ambulant behandling.
Ved alm. lav-intensiv ambulant psykoterapeutisk
indsats er der således alvorlig risiko for øget
indlæggelsesbehov og kronificering, hvilket både
indebærer stærkt forringet livskvalitet for de
pågældende patienter (med ophør på
studie/arbejde samt skilsmisse og belastet kontakt
med evt. børn) samt langvarig omkostningstyngde
for såvel social- som sundhedsvæsenet.
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5.

Udgangspunktet for projektet
Projektets udgangspunkt angives.
Det skal fremgå om projektet
bygger på evidens fra afprøvede
modeller.

De eksisterende tilbud i Klinik for
Personlighedsforstyrrelser og
Selvmordsforebyggelse er højt kvalificerede og
specialiserede i forhold til behandling af
personlighedsforstyrrelse. Men for denne
patientgruppe mangler der et behandlingstilbud,
som lægger sig mellem den højintensive og stærkt
ressourcekrævende indlæggelse og det alm. lavintensive og langt mindre ressourcekrævende
ambulante behandlingstilbud. Denne mangel
skyldes ikke, at den nødvendige viden på området
til at iværksætte adækvat behandling ikke er til
stede. Det skyldes derimod manglende ressourcer
til at iværksætte et sådant behandlingstilbud.
Klinik for Personlighedsforstyrrelser og
Selvmordsforebyggelse ønsker at udvide det
eksisterende alm. lav-intensive ambulante tilbud
ved at etablere et mere intensivt ambulant forløb i
form af kombineret individuel terapi, gruppeterapi
og psykoedukation. Dette behandlingsforløb skal
sigte på færre indlæggelser og re-etablering og
udvikling af funktionsniveau, bl.a. ved fokuseret
arbejde med disse patienters identitetsdiffusion
(identitetsforstyrrelse). En sådan udvidelse af de
eksisterende behandlingstilbud vil kræve etablering
nye gruppebehandlingstilbud, h.u. psykoedukation
samt opkvalificering/supervision af såvel ambulant
som stationært personale.

6.

Samarbejdspartnere
Det angives, hvilke
samarbejdspartnere der
planlægges inddraget på tværs af
regioner, samt evt. inddragelse af
patienter og pårørende.

Der eksisterer allerede et samarbejde med
kommune (den cirkulære samarbejdsmodel) og
forskellige sociale institutioner samt somatiske
afdelinger (pga. den hyppige svære selvskade).
De pårørende til patientgruppen inddrages i form
af møder omkring behandlingen samt
psykoedukation.
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7.

Opbygning
Det angives, hvordan opbygningen
af kapacitetsudvidelsen er samt
hvilke elementer og delelementer,
som kapacitetsudvidelsen består
af

8.

Personalemæssige ressourcer
Det beskrives, hvilke kompetencer
og hvilken bemanding der
planlægges at være for
kapacitetsudvidelsen, samt
hvorvidt projektets aktiviteter
fordrer tilførsel af
personalemæssige ressourcer,
herunder frikøb af relevant
personale og/eller
kompetenceudvikling af
eksisterende personale.

9.

Kvalitet
Det angives, hvordan der sikres
høj faglig kvalitet i
kapacitetsudvidelsen.
Dokumentation
Såfremt kapacitetsudvidelsen
indebærer afprøvning af nye
modeller/metoder, kan der blive
koblet en national ekstern
evaluator til projektet. I så fald
forpligter projektet sig til at levere
data til evaluator.
Succeskriterier
Det anføres, hvilke succeskriterier
der opstilles for
kapacitetsudvidelsen.

10.

11.

12.

Forankring
Det angives, hvordan
kapacitetsudvidelsen forankres i
regionen og i det private
behandlingstilbud efter
projektperiodens afslutning.

De tilførte personaletimer anvendes til ansættelse
af kliniske psykologer mhp. at frigive erfarne
personale ressourcer til at tilbyde intensivt
ambulant gruppebehandlingstilbud inkl.
psykoedukation tilpasset målgruppen flere gange
pr. uge, med 2 terapeuter pr. gruppe. Desuden
supervision af gruppeterapeuter tilknyttet
projektet samt miljøterapeutisk personale i
sengeafsnittet der er tilknyttet målgruppen under
indlæggelser.
Ved ansættelse af psykolog lægges der vægt på
dennes erfaring med målgruppen i bred forstand.
Med mindre psykologen er særligt kvalificeret i
personlighedsforstyrrelse med svær selvskade,
tænkes denne at indgå i andet behandlingsarbejde
mhp. at frigive allerede eksisterende kompetencer
indenfor såvel gruppebehandling af svært
personlighedsforstyrrede patienter samt selvskade.
Endelig tænkes psykologen at frisætte allerede
eksisterende ressourcer til opkvalificerende
undervisning og supervision af miljøterapeutisk
personale.
Endvidere tænkes indkøbt eller frikøbt supervisor
til gruppeterapeuterne tilknyttet projektet.
Anvendelse af allerede afprøvede metoder,
supervision og anvendelse af allerede eksisterende
viden hos speciallæger og psykologer i enheden.
Kapacitetsudvidelsen indebærer ikke afprøvning af
nye modeller eller metoder

Færre indlæggelser pga. svær og livstruende
selvskade, bedre og mindre omkostningstung
behandling, bedre indslusning i alm. lavintensiv
ambulant behandling
Det forventes at det intensive ambulante tilbud
permanentgøres, såfremt der er personalemæssige
ressourcer hertil.

7

Skema 3: Budget for hele projektperioden
”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om
kapacitetsudvidelse”

1. Projektets titel:
2. Regnskabsansvarlig:

3. Aflønning/honorering
ledelse i projektet
4. Aflønning/honorering
medarbejdere i projektet

5. Etableringsomkostninger
6. Uddannelse, workshops,
kurser og lign.

Styrket indsats for voksne svært personlighedsforstyrrede
patienter
Navn: Kontorchef Leif Hviid Jensen
Tlf.nr.: 4081 3397
E-mail: Leif.Jensen@psykiatrien.rm.dk
Aktivitetsom- Timetal og
Beløb i kr.
fang/normesats
ring/funktion
2 timer pr uge 2022: 10 mdr.
a 390 kr.
og to hele år
derefter
2 psykologer a 2 styk 34 mdr.
30 timer til
af (30/37
erstatning for timer)
andre 45.600
pr mdr. v fuld
tid
Udstyr to nye
medarbejdere
Supervision og
kurser,
afvikling af
temadage

Noter

115.000 kr.
2.510.000 kr.

25.000 kr.
250.000 kr.

7. Aktiviteter, angiv hvilke
8. Kvalitetssikring,
dokumentation
og formidling
9. Administration, inkl.
mødeaktivitet og transport

100.000 kr.

10. Revision af regnskab ved
projektafslutning
11. Andet
12. Evt.
med/egenfinansiering
ANSØGT BELØB I ALT

3.000.000 kr.

8

Skema 4: Budget for hvert år
”Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om kapacitetsudvidelse”
Projektets titel:
2022
(Angiv beløb i kr.)
Med/
Fra
egenSundhedsfinanstyrelsen
siering
Ledelse/ansvarlig
i projektet
Medarbejdere i
projektet
Etableringsomkostninger
Uddannelse,
kurser,
workshops og
lign.
Aktiviteter
Kvalitetssikring,
dokumentation,
evaluering og
formidling
Administration
inkl.
mødeaktivitet og
transport
Revision

2023
(Angiv beløb i kr.)
Med/
Fra
egenSundhedsfinanstyrelsen
siering

34.000

40.000

738.000

886.000

2024
(Angiv beløb i kr.)
Med/egenFra
finanSundhedssiering
styrelsen

I alt

(Angiv beløb i kr.)

Med/
egenfinansiering

Fra
Sundhedsstyrelsen

41.000

115.000

886.000

2.510.000

88.000

250.000

35.000

100.000

1.050.000

3.000.000

25.000
74.000

30.000

88.000

35.000

Andet
I alt

901.000

1.049.000
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