
 
   

 
Oversigt over skaleringsmuligheder og modeller for 
udmøntning af midler til seksuel sundhed  

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal på mødet den 10. december 2020 

udmønte midler til seksuel sundhed samt godkende anvendelse af 

momsrefusionsmidler under bevillingen. Sundheds- og Omsorgsfor-

valtningen har lagt op til en udmøntningsplan, hvor der udmøntes 

872.000 kr. årligt (P/L 2020) til syv initiativer i 2021 og 2022.  

I indeværende notat skitserer forvaltningen det faglige belæg for at 

ned- eller opjustere i de afsatte midler til de pågældende syv initiativer, 

ligesom der opridses tre alternative udmøntningsmodeller.  

Skaleringsmuligheder for de foreslåede initiativer  

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over forvaltningens forslag 

til udmøntning af midler til syv initiativer, der vil bidrage til at øge kø-

benhavnernes seksuelle sundhed og trivsel. 

De syv initiativer kan ned- eller opskaleres, hvis det ønskes, og forvalt-

ningen har skitseret det faglige spænd for skalering. 

Tabel 1. Oversigt over foreslåede initiativer og deres skaleringsmulig-

heder  

Initiativ 2021 2022 Fordeling Mulighed 

for skale-

ring 

1) Kompetent aldersvarende seksualundervisning 

Undervis-

ningsmate-

riale til børn 

og/eller 

unge 

210 90 Køben-

havns Kom-

mune  

Kan ned- 

eller opska-

leres. 

Spænd: 

200-400 

Evaluering 

af seksual-

undervis-

ning i Sex & 

Samfund 

 250 Køben-

havns Kom-

mune 

Kan opska-

leres 

Spænd:  

250-400 
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2) Forebyggelse af smitte med sexsygdomme blandt unge 

Øget test 

for smitte 

med klamy-

dia og go-

norré 

117 87 Køben-

havns Kom-

mune 

Kan ned- 

eller opska-

leres 

Spænd: 

100-300 

Udsendelse 

af brev via 

e-boks 

30 30 Køben-

havns Kom-

mune 

Kan opska-

leres 

Spænd: 

30-50 

3) Bedre sundhed og trivsel blandt LGBT+-personer 

Forebyg-

gende råd-

givning om 

chemsex 

350* 350* AIDS-Fon-

det 

Kan ned- 

eller opska-

leres  

Spænd: 

300-500 

TRANSIT-

samtalefor-

løb 

100* 

(+250**) 

100* 

(+250**) 

LGBT+ 

Danmark 

Kan opska-

leres 

Spænd i 

2021:  

100-200 

Spænd i 

2022:  

100-300 

Opkvalifice-

ring af al-

men praksis 

100 0 Køben-

havns Kom-

mune 

Kan opska-

leres  

Spænd:  

100-250 

I alt kr.  872 872   

* Grundet momsrefusionsordningen skal der tages højde for, at Sundheds- og Om-

sorgsforvaltningens udgift reelt er 7,8 % lavere end det bevilgede tilskud. Dvs. at hvis 

Københavns Kommune bevilger 350.000 kr. til en indsats i AIDS-Fondet, skal der af-

sættes 322.700 kr., og hvis Københavns Kommune bevilger 100.000 kr. til LGBT+ 

Danmark skal der afsættes 92.000 kr.   

** På mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget i oktober 2018 blev det vedtaget at af-

sætte 250.000 kr. til afholdelse af to TRANSIT-forløb i årene 2019-2022.  
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Modeller for udmøntning  

Forvaltningen har i udvalgsindstillingen fremlagt oplæg til udmøntning 

af midlerne til seksuel sundhed. Såfremt Sundheds- og Omsorgsudval-

get ønsker en anden fordeling af midlerne, har forvaltningen nedenfor 

opstillet tre alternative udmøntningsmodeller med hvert sit hovedfo-

kus. Hvis udvalget vælger en af nedenstående modeller, er der taget 

højde for anvendelse af det fulde beløb til udmøntning på i alt 872.000 

kr. (P/L 2020). 

Model 1 – Hovedfokus på undervisning til børn og unge  

Initiativ 2021 2022 Fordeling 

Undervisnings-

materiale til 

børn og/eller 

unge 

400 400 Københavns 

Kommune  

Evaluering af 

seksualunder-

visning i Sex & 

Samfund  

350 0 Københavns 

Kommune  

Opkvalificering 

af almen prak-

sis 

0 200 Københavns 

Kommune  

Øget tests for 

smitte med kla-

mydia og go-

norré  

122 272 Københavns 

Kommune  

I alt kr.  872 872  

 

Model 2 – Hovedfokus på øget opsporing af smitte med klamydia og 

gonorré blandt unge 

Initiativ 2021 2022 Fordeling 

Evaluering af 

seksualunder-

visning i Sex & 

Samfund  

350 0 Københavns 

Kommune  

Øget test for 

smitte med kla-

mydia og go-

norré  

300 300 Københavns 

Kommune  

Opkvalificering 

af almen prak-

sis 

192 125 Københavns 

Kommune  
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Undervisnings-

materiale til 

børn og/eller 

unge  

0 400 Københavns 

Kommune  

Udsendelse af 

brev via e-boks  

30 47 Københavns 

Kommune  

I alt kr.  872 872  

 

Model 3 – Hovedfokus på bedre sundhed og trivsel for LGBT+-perso-

ner  

Initiativ 2021 2022 Fordeling 

Forebyggende 

rådgivning om 

chemsex 

500* 500* AIDS-Fondet  

TRANSIT-sam-

taleforløb  

200*  

(+250**) 

300* 

(+250**) 

LGBT+ Dan-

mark  

Øget test for 

smitte med kla-

mydia og go-

norré blandt 

unge 

102 134 Københavns 

Kommune 

Opkvalificering 

af almen prak-

sis  

125 0 Københavns 

Kommune  

I alt kr.  872 872  

* Grundet momsrefusionsordningen skal der tages højde for, at Sundheds- og Om-

sorgsforvaltningens udgift reelt er 7,8 % lavere end det bevilgede tilskud. Dvs. at hvis 

Københavns Kommune bevilger 500.000 kr. til en indsats i AIDS-Fondet, skal der af-

sættes 461.000 kr., og hvis Københavns Kommune bevilger 200.000 og 300.000 til 

LGBT+ Danmark skal der afsættes henholdsvis 184.000 kr. og 277.000 kr.  

** På mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget i oktober 2018 blev det vedtaget at af-

sætte 250.000 kr. til afholdelse af to TRANSIT-forløb i årene 2019-2022.  

 

 


