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Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 15. april 2019.

a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,
● at der i 2019 overføres 3,2 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,5 mio. kr. til § 16.33.16.

Nationalt Videnscenter for Demens og 11,0 mio. kr. til den nyoprettede § 16.65.58. Pulje til at til-
passe indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende ad-
færd som led i udmøntningen af initiativet Handlingsplan til at forebygge og håndtere af udadrea-
gerende adfærd i ældreplejen fra Aftale om finansloven for 2019. Udgiften i 2019 på 14,7 mio. kr.
finansieres af de på § 16.65.57. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældre-
plejen opførte midler.

● at der ved tekstanmærkning etableres materiel hjemmel på § 16.65.58. Pulje til at tilpasse indret-
ning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd til at af-
holde udgifter til at tilpasse indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere
udadreagerende adfærd, herunder temadage.

b. Med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 blev der afsat 14,7
mio. i 2019 og 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 på § 16.65.57. Handlingsplan til bekæmpel-
se af udadreagerende adfærd i ældreplejen til en handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende
adfærd i ældreplejen, herunder med særligt fokus på borgere med en demenssygdom med henblik på
at sikre en mere målrettet og sammenhængende indsats til at reducere udadreagerende adfærd. Der
blev samtidig afsat 0,3 mio. kr. i 2019 til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til at udarbejde handlings-
planen med henblik på efterfølgende at udmønte handlingsplanen på aktstykke i 2019 og på forslag
til finanslov for 2020.

Udadreagerende adfærd er ofte udtryk for, at de grundlæggende fysiske og psykologiske behov hos
et menneske ikke er opfyldt. Det kan både være begrundet i somatiske forhold samt i psykosociale
forhold såsom manglende inklusion eller meningsfulde aktiviteter. Udadreagerende adfærd kan også
være en respons på omstændigheder i personens omgivelser såsom støj, der stiller krav til personens
kognitive evne til at sortere i sanseindtryk. For at undgå, at mennesker med f.eks. demens bliver ud-
adreagerende, er det derfor afgørende med en ældrepleje, der kan tage udgangspunkt i den enkeltes
behov og forstå dennes muligheder, begrænsninger og adfærdsmønstre.
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Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen
Foreliggende aktstykke udmønter, med udgangspunkt i den udarbejdede handlingsplan fra Sund-

hedsstyrelsen, de 14,7 mio. kr. i 2019 fra § 16.65.57. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreage-
rende adfærd i ældreplejen, svarende til den fulde bevilling. Midlerne overføres til andre konti på
ministerområdet. De enkelte dispositioner er beskrevet nedenfor.

Der overføres 3,2 mio. kr., heraf 1,8 mio. kr. i løn til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til følgende
aktiviteter:
● 0,5 mio. kr. til at gennemføre en afdækning af eksisterende viden, metoder og praksiserfaringer i

forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen på både arbejdsmiljøom-
rådet, og demens- og ældreområdet.

● 0,5 mio. kr. til at gennemføre en kvalitativ undersøgelse af de pårørendes behov samt en kvalitativ
undersøgelse af unge og nyansatte medarbejderes udfordringer og behov i ældreplejen. Resultater-
ne indgår som viden i anbefalingerne og i arbejdet med at forny og udvikle undervisningsmateriale
til skoler og praktiksteder.

● 0,5 mio. kr. til at udarbejde en række anbefalinger og inspiration, som kan sætte en fælles faglig
retning for arbejdet med at forebygge, håndtere og følge op på udadreagerende adfærd i ældreple-
jen.

● 0,5 mio. kr. til at udvikle implementerings- og læringsforløb på plejehjem, i hjemmeplejen og mid-
lertidige pladser med henblik på udmøntning i perioden 2020-2022. Forløbene skal understøtte
medarbejdere og ledere med at omsætte anbefalingerne i egen praksis med henblik på at reducere
udadreagerende adfærd og nedbringe antallet af vold og trusler om vold.

● 0,1 mio. kr. til at gennemføre en afdækning af mulighederne for at udbrede en digital platform, som
understøtter muligheden for at arbejde systematisk med at nedbringe BPSD-symptomer hos borge-
re med demens med henblik på, at den digitale platform gøres tilgængelig for flere kommuner.

● 0,3 mio. kr. til at revidere beboerkonferencemetoden på baggrund af de eksisterende kommunale
erfaringer med henblik på at indarbejde metoden i de udarbejdede anbefalinger.

● 0,3 mio. kr. til en afdækning af praksiserfaringer med at tilpasse de fysiske omgivelser og sansesti-
muli målrettet borgere med demens.

● 0,5 mio. kr. til forberedelse af udmøntning af pulje som kommuner og private leverandører kan sø-
ge til at afprøve forskellige indsatser, som tilpasser omgivelser og indsatser efter borgernes behov
for stimuli samt til temadag for de interesserede kommuner som inspiration til puljeansøgningen.

Der overføres 0,5 mio. kr. til § 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens til at udvikle et e-
læringsmodul om borgere med svære demenssymptomer og en metode til systematisk at mindske
symptomerne. Viden udbredes via Nationalt Videnscenter for Demens, ABC Demens.

Der overføres 11,0 mio. kr. til den nyoprettede § 16.65.58. Pulje til at tilpasse indretning og fysiske
omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd til en pulje, som kommu-
ner og private leverandører på ældreområdet kan ansøge medio 2019 med henblik på at igangsætte
indsatser i forhold til at understøtte borgernes behov for sansestimuli, fx ift. fysisk indretning og om-
givelser, adgang til ude/indeliv, dybe tryk, musik, små-teknologier på sanseområdet mv.

De bevillingsmæssige konsekvenser i perioden 2020-2022 forudsættes indarbejdet på forslag til fi-
nanslov for 2020.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 specificeres således:

§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (driftsbev.)
10. Alm. virksomhed

Udgift
18. Lønninger/personaleomkostninger 1,8 mio.kr.
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22. Andre ordinære driftsudgifter 1,4 mio.kr.

§ 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (reservationsbevilling)
10. Nationalt Videnscenter for Demens

Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 0,5 mio.kr.

§ 16.65.57. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen
(reservationsbevilling)
10. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældre-

plejen
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -14,7 mio.kr.

§ 16.65.58. Pulje til at tilpasse indretning og fysiske omgivelser i forhold til at fore-
bygge og håndtere udadreagerende adfærd (reservationsbevilling – ny
konto)
10. Pulje til at tilpasse indretning og fysiske omgivelser i forhold til at

forebygge og håndtere udadreagerende adfærd (ny underkonto)
Udgift
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 11,0 mio.kr.

c. Aktstykket forelægges Folketingets Finansudvalg med henblik på at kunne igangsætte initiativerne
fra handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen i indeværende
finansår.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der i 2019 overføres 3,2 mio. kr. til
§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen, 0,5 mio. kr. til § 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens og
11,0 mio. kr. til den nyoprettede § 16.65.58. Pulje til at tilpasse indretning og fysiske omgivelser i
forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd.

Udgiften i 2019 på 14,7 mio. kr. finansieres af de på § 16.65.57. Handlingsplan til bekæmpelse af
udadreagerende adfærd i ældreplejen opførte midler, således at der på forslag til lov om tillægsbe-
villing for 2019 opføres følgende:

Udgift

§ 16.11.11. Sundhedsstyrelsen (driftsbevilling) 3,2 mio.kr.

§ 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (reservationsbevilling) 0,5 mio.kr.

§ 16.65.57. Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreple-
jen (reservationsbev.) -14,7 mio.kr.

§ 16.65.58. Pulje til at tilpasse indretning og fysiske omgivelser i forhold til at
forebygge og håndtere udadreagerende adfærd (reservationsbevilling
– ny konto) 11,0 mio.kr.
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Der anmodes samtidig om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret
2019 optages følgende tekstanmærkning under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet:

Materielle bestemmelser:
”Nr. 115 ad. 16.65.58.

Ældreministeren bemyndiges til i 2019 at udmønte 11,0 mio. kr. til en pulje, som kommuner og
private leverandører på ældreområdet kan ansøge medio 2019 med henblik på at igangsætte indsatser
i forhold til at understøtte borgernes behov for sansestimuli, fx ift. fysisk indretning og omgivelser,
adgang til ude/indeliv, dybe tryk, musik, små-teknologier på sanseområdet mv.

Stk. 2. Ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration [efter
stk. 1 og stk. 2], herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud,
meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, ud-
betaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn
og kontrol. ”

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 15. april 2019

THYRA FRANK

/ Lasse Damgaard

Til Finansudvalget.
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