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Tilskud til besøg af værdighedsrejsehold fra Sundhedsstyrelsen  

Jeres ansøgning vedr. puljen ”Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældre-
plejen ved værdighedsrejsehold -2.opslag” om tilskud til besøg af værdigheds-
rejseholdet er imødekommet.  
 
Tilskuddet udgør i alt 186000 kr. og går til 3 læringsgrupper. Forløbet vil fo-
regå i 1. halvår 2021. 
 
Sundhedsstyrelsen har i alt modtaget 16 ansøgninger. Der er foretaget en faglig 
vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er det valgt at 12 
kommuner og private plejeenheder i perioden 2. halvår 2020 – 2. halvår 2021 
får besøg af værdighedsrejseholdet.  
 
Kriterier for vurdering af ansøgningerne  
Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet i de ud-
meldte krav i puljeopslaget. Jf. puljeopslaget, er der i vurderingen af de ind-
komne ansøgninger lagt vægt på, i hvilken grad nedenstående kriterier skønnes 
opfyldt: 
 

- Ansøgerens motivation for deltagelse, forventninger til udbytte af rejse-
holdsforløbet samt hvordan forløbet kan løfte konkrete udfordringer for 
værdig ældrepleje. 

- Sikring af ledelsesmæssig opbakning og forankring af forløbet. 
- Ansøgers forventninger til at understøtte fortsat forankring og imple-

mentering efter forløbets afslutning.  
- At indsatsen kommer flere borgere og medarbejdere til gode.  

 
Det vurderes samlet set, at Jeres ansøgning lever op til kriterierne fra puljen.  
 
Krav til tilskud 
Hvis der opstår forsinkelse eller ændres forudsætningerne for plejeenhedens delta-
gelse, skal Sundhedsstyrelsen underrettes herom. Tilskudsmodtager skal frem-
komme med et forslag til løsning af de opståede problemer med henblik på sty-
relsens skriftlige accept af den pågældende løsning. 
 
Tilskudsperioden 
Tilskuddet skal i henhold til ansøgningen anvendes i perioden 1. halvår 2021 og 
dækker udgifter til kompensation ved tildeling af rejseholdsforløbet. Dette i 
form af kompensation til vikardækning og lignende i den daglige drift.  
 
 



 

 Side 2 

 
Udbetaling af tilskud 
Tilskuddet vil blive udbetalt ved opstart af læringsforløbet. 
 
Regnskab 
Kommunen bedes udarbejde et regnskab for tilskuddet, som skal være indsendt 
senest 3 måneder efter periodens afslutning. 
 
Henvendelse til Sundhedsstyrelsen 
Henvendelse af faglig karakter til Sundhedsstyrelsen kan ske til Marekka Staal 
Jensen på mstj@sst.dk med henvisning til J.nr. 07-0901-6. Henvendelse vedrø-
rende økonomi bedes rettes til Susanne Jakobsen på sj@sst.dk med henvisning 
til J.nr. 07-0901-6. 
 
Senest den 24. januar 2020 kl. 12.00 skal I skriftligt tilkendegive til Sund-
hedsstyrelsen, om I accepterer tilskuddet. Tilkendegivelsen skal indsendes på 
mstj@sst.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Marekka Staal Jensen 
Fuldmægtig  
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