
 
   

Svar på spørgsmål til sager på udvalgsdagsorden 17. 
november 2022 vedr. mental trivsel, forebyggelse og 
sundhedsfremme i Sundheds- og Omsorgsforvaltnin-
gen 

Medlem af Borgerrepræsentationen Helle Jønch (C) har den 15. no-

vember 2022 stillet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen spørgsmål 

om initiativer vedrørende mental trivsel, forebyggelse og sundheds-

fremme i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i forbindelse med at to 

sager behandles på dagsorden for møde i Sundheds- og Omsorgsud-

valget 17. november 2022. 

 

Spørgsmål: 

1) 

Jeg har fået en forespørgsel fra journalist fra Altinget ifhlt. vores kom-

mende udvalgsmøde den 17. november. Det handler om udmøntning 

af SU34 mental trivsel.  

 

I den anledning ønsker jeg yderligere oplysninger omkring Mental triv-

sel, forebyggelse, sundhedsinitiativer mv. i SUF. 

 

SU34 vedrører yderligere tilførsel af midler til indsatser ”der i forvejen 

virker”. 2,7 mio. kr for 2023. 5,7 mio kr for 2023 og 2024.  

 

Jeg vil høre forvaltningen hvor mange/hvilke initiativer der I dag ligger 

under SUF samt specificeret udgifter til områderne ifhlt. fokus på trivsel 

(fx indsatser på mere foreningsliv og aktiviteter), forebyggelse og be-

handling af mistrivsel, tilskud til foreninger som fx Headspace, (UNIK, 

TUBA og andre samarbejdspartnere) samt andre indsatser/samarbej-

der under SUF / Center for børn og unges sundhed / Center for mental 

sundhed.  

 

Jeg læser SU34 som yderligere tilførsel af midler (SUF møde 17/11 – 

dagsorden pkt 5)? 

 

2) 

Derudover vil jeg høre om det er muligt at få tilsendt et mere udspecifi-

ceret regnskab for SUF jf pkt 13. (bilag 2 – prognoseforklaringer) for ka-

tegorien sundhedsindsatser på 118 mio. kr.  Jeg formoder at tiltag om-

kring forebyggelse og behandling af unges mistrivsel ligger under 

denne kategori?” 
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Svar: 

Ad 1) 

I nedenstående tabel oplistes indsatser, hvis primære formål er at 

fremme mental sundhed eller forebygge mistrivsel blandt københavn-

ske børn og unge. Denne afgrænsning tager udgangspunkt i begrun-

delsen for spørgsmålet, hvor der tages afsæt i Sundheds- og Omsorgs-

forvaltningens nye indsats SU34 Tidlig forebyggende indsats af mental 

mistrivsel blandt unge teenagere, som handler om at forebygge mistri-

vsel blandt unge i alderen 13-15 år. 

 

De oplistede indsatser i tabel 1 finansieres alle af Sundheds- og Om-

sorgsudvalgets budget og varetages enten af Sundheds- og Omsorgs-

forvaltningen eller af ekstern part som fx Headspace. Tabellen indehol-

der oplysninger om forvaltningens budgetterede udgifter til indsat-

serne i 2022 og 2023. De otte indsatser i tabellen er målrettet unge in-

den for aldersspændet 12-30 år. 

 

Tabel 1. Indsatser og bevillinger til forebyggelse af mistrivsel på unge-

området i 2022 og 2023 

1.000 kr. i årets p/l B2022 B2023 Varighed 

Center for Sundhed og Mental Sundhed 

Angst- og stressforløb for unge 

1)  
2.061 4.185 Delvis varig 2) 

Depressionsforløb for unge 1) 3.156 4.505 Varig 

Ung i Forandring 2.324 2.392 Varig 

Familiesamtaler – Kræft 945 978 Varig 

Tidlig forebyggende indsats af 

mental mistrivsel blandt unge 

teenagere 

0 2.747 2023-2024 

Bevillinger og aftaler om køb af ydelser 

Headspace København 939 986 2021 - 2024 

Trivselsrejseholdet 1.250 0 2022 

Note: 1) Budget 2023 er inkl. ny bevilling til nedbringelse af venteliste 

(SU32 Budget 2023) 

2) 1.211 t.kr. er varige - De resterende 2.974 t.kr. er kun bevilliget til og med 

2026 

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde med fremme af 

mental sundhed tager afsæt i Handleplan for Bedre Mental Sund-

hed 2019-2023. Der arbejdes flerstrenget med både strukturelle 

indsatser og indsatser målrettet målgrupper, som har behov for speci-

fikke tilbud og forløb. Trivsel og mental sundhed kan desuden styrkes 

indirekte eller som sekundær gevinst gennem indsatser, som primært 
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er målrettet fysisk sundhed. Det er blandt andet tilfældet for Sundheds- 

og Omsorgsforvaltningens indsatser Mor på vej, Sund vægt og Sund-

hedstjek. 

 

Ad 2)  

I nedenstående tabel 2 uddybes det forventede regnskabsresultat for 

2022 vedrørende forebyggelsesområdet i Sundheds- og Omsorgsfor-

valtningen, hvor det fremgår hvordan det forventede regnskabsresultat 

er fordelt på forvaltningens forebyggelsescentre. Tiltag vedrørende fo-

rebyggelse og behandling af unges mistrivsel håndteres primært af 

Center for Mental Sundhed og Center for Børn og Unges Sundhed. 

 

Tabel 2. Uddybning af 3. kvartalsprognose 2022 for forebyggelses-

området 

Mio. kr. 

Budget 

2022 

3. prog-

nose Afvigelse 

Center for Børn og Unges  

Sundhed 13,2 13,2 0,0 

Center for Diabetes 32,6 32,2 0,4 

Center for KOL 16,6 16,2 0,4 

Center for Kræft og Sundhed 26,8 26,8 0,0 

Center for Mental Sundhed 41,2 41,0 0,2 

Centrale puljer -5,2 -5,2 0,0 

I alt 125,2 124,2 1,0 

 

Posten centrale puljer dækker primært indtægter fra eksterne lejere i 

sundhedshusene. 
 

Jakob Krogh 

/Katrine Schjønning 
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