
Forebyggelsesfonden
- for et godt arbejdsliv og bedre sundhed

Ved specialkonsulent Peter Andersen 



Fondens baggrund

• Forebyggelsesfonden 

– en del af velfærdsaftalen fra juni 2006

• Kapital på 3 mia. kr. 

• Årlig støtte på 350 mio. kr.



Hvad kan man søge til?

1. Arbejdsmiljøinitiativer (hovedformål 1a og 1b)
 Forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange
 Fastholdelse af medarbejdere med dårligt helbred og 

sygemeldte hurtigt tilbage i arbejde
 Ny teknologi der understøtter ovennævnte indsats

2. Bedre rehabilitering, kommunal indsats i forhold til syge 
og handicappede på arbejdsmarkedet (hovedformål 2)

3. Projekter, der integrerer arbejdsmiljø og  
sundhedsfremmetiltag (hovedformål 3)

4. Forebyggelse af stress og psykisk nedslidning 
(hovedformål 4) NY!



Hvem kan søge?

1. Arbejdsmiljøinitiativer

• Offentlige og private virksomheder i udpegede 
brancher/jobgrupper

2. Rehabilitering

• Kommuner evt. i samarbejde med andre aktører

3. Sundhedsfremme projekter

• Offentlige og private virksomheder, foreninger og 
organisationer

4. Psykisk arbejdsmiljø

• Socialrådgivere, folkeskolelærere, sygeplejersker, medie-
og reklameansatte NY!



Særligt nedslidningstruede brancher og 
jobgrupper i 2011 (hovedformål 1)

Brancher
Opførelse og nedrivning af 
byggeri 
Færdiggørelse af byggeri
Tekstil og pap
Transportmidler
Træ og møbel
Slagteri
Nærings- og nydelsesmidler 
Rengøring
Restauranter og barer
Transport af passagerer

Daginstitutioner
Døgninstitutioner og 
hjemmepleje
Transport af gods
Frisør og anden pleje

Jobgrupper
Pædagogmedhjælpere 
Social- og sundhedshjælpere/ 
assistenter
Kortuddannede



Fordeling af midler 2011

• Hvordan fordeles midlerne i 2011?

• Hovedformål 1,  106 mio. kr.

• Hovedformål 2,   80 mio. kr.

• Hovedformål 3,   30 mio. kr.

• Hovedformål 4,   20 mio. kr.



Prioritering af midlerne

• Inden for Hovedformål 1a og 1 b er der en 
række særligt prioriterede områder:

• 45 mio. til ansøgninger inden for nedslidningstruede brancher

• 27 mio. til social- og sundhedshjælpere/ass. 

• 6 mio. hjemmepleje og døgninstitutioner 

• 10 mio. kr. til projekter i rengøringsbranchen

• 12 mio. kr. til udvikling af teknologiske hjælpemidler (1b)

• 2 mio. kr. til konsulentbistand til små virksomheder (u. 50 
ansatte)

• 25 mio. til Forebyggelsespakker (Forhåndsdefinerede projekter)

• Muskel- og skeletsygdomme



Vigtige overvejelser

• Hvis man søger fonden skal der være tale et 
projekt: 

• som tager udgangspunkt i en konkret virksomhed 

• retter sig mod tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet

• hvis man søger om støtte til velfærdsteknologiske 
projekter vil det typisk kunne være i form af 
afprøvning af ny teknologi(1a) eller udvikling af ny 
teknologi rettet mod forbedring af de ansattes 
arbejdsmiljø (1b)



Hvad kan man søge støtte til

• Lønudgifter for involveret personale

• Ekstern konsulentbistand

• Transportomkostninger

• Materialer og udstyr

• Administrationsomkostninger

• Kursusudgifter

• Udgift til revision af projektet

• Ikke krav om medfinansiering, men…



Eksempler på projekter om 
projekter vedr. velfærdsteknologi

Frederikssund, Roskilde og Esbjerg Kommune:

• Styrkelse af arbejdsmiljøet i ældreplejen med intelligent     
teknologi - arbejdsmiljømæssige forbedringer gennem 
afprøvning af robotstøvsugere, robotgulvvaskere mm.

Horsens kommune:

• Automatisk badekabine til plejecenter – vurdering af 
arbejdsmiljømæssige forbedringer herunder samarbejdet 
med plejecenterbeboer



Fire vigtige skridt når du skriver 
en ansøgning

Hvor står 
du i dag?

Hvordan 
måler du

indsatsen?

Hvor vil
du gerne

hen?

Hvordan
vil du nå 
derhen? 

- hvad er 
problemet?

- hvilke 
indsatser 

og 
aktiviteter?



10 punkter i en god 
projektbeskrivelse

1. Målgruppe 
Hvem er projektets målgruppe og hvor mange er omfattet?

2. Projektets baggrund 
Hvilke konkrete problemer skal projektet løse og/eller forebygge opstår? Hvordan 
er forholdene nu, hvad er årsagen hertil og er der evt. afprøvet andre løsninger 
tidligere?

3. Projektets formål/succeskriterier 
Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes? Hvilke målbare 
resultater ønsker I at opnå med projektet?

4. Projektets aktiviteter og metode 
Hvilke metoder benyttes og hvilke aktiviteter indgår i projektet?

5. Begrundelse for valg af aktiviteter og metode 
Begrund valg af aktiviteter og metode. Hvorfor vil projektet have effekt? Begrund 
ud fra tidligere forsøg, projekter mv.



10 punkter, fortsat

6. Sikring af målgruppens deltagelse 
Beskriv hvordan deltagelse sikres. Hvordan involveres målgruppen i projektet, og 
hvordan sikres deres aktive deltagelse i de konkrete projektaktiviteter?

7. Nytænkning
Beskriv det nytænkende i projektet. Hvordan bidrager projektet med ny viden på 
området? Afprøves nye metoder/aktiviteter eller anvendes kendte metoder på en 
ny måde/område?

8. Forankring efter projektperiodens udløb 
Hvordan fastholdes positive resultater hos målgruppe og virksomhed/kommune 
efter projektets afslutning? 

9. Projektets organisering 
Hvordan organiseres/styres/ledes projektet? Hvilke faglige kvalifikationer har den 
ansvarlige projektleder for at gennemføre projektet?

10. Evaluering 
Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle om 
succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål 
anvendes?



Fagudvalgets vurdering

• Projektet skal være velbegrundet, fx ud fra erfaring, tidligere forsøg, projekter og forskning.

• Projektet tilvejebringer ny viden om, hvilke indsatser og metoder, der har en positiv effekt. 
Det kan vedrøre såvel afprøvning af nye metoder samt afprøvning af, hvordan kendte 
metoder implementeres / anvendes på en ny måde.

• Projektet anvender kvalificerede faglige metoder, der fx er begrundet ud fra forskning, 
tidligere forsøg og projekter.

• Projektansøger vurderes at kunne gennemføre projektet.

• Projektmedarbejdernes faglige kvalifikationer er tilstrækkelige til gennemførsel af projektet.

• Plan for hvordan målgruppen kan få et ”ejerskab” i forhold til projektet

• Projektinitiativerne involverer den angivne målgruppe aktivt.

• Plan for hvornår og hvordan målgruppen deltager i projektbeslutninger.

• En helhedsorienteret tilgang til valg af løsningsstrategier samt gennemførsel af projektet.



Bestyrelsens prioritering

• Projektets forventede betydning for forebyggelse og nedbringelse af nedslidning 
blandt virksomhedens ansatte

• Muligheden for at projektets resultater kan omsættes i en bedre indsats i andre 
virksomheder eller kommuner og andre myndigheder

• For mindre projekter i såvel virksomheder som kommuner vægtes 
”konsortiedannelse”, hvor de samme ekstraordinære indsatser afprøves flere 
steder samtidigt. Derved styrkes mulighederne for en anvendelig effektevaluering

• Projektets omfang fx antal omfattede ansatte

• At de støttede projekter tilsammen dækker fondens formål og tilgodeser flere 
brancher og jobgrupper

• Projekter, hvor ansøger selv bidrager økonomisk fx med medarbejdere.



Hvad falder ansøgninger typisk 
på

• Allerede igangsatte aktiviteter
• Drifts- og anlægsopgaver
• Projektbeskrivelsen mangelfuld, fx

• Ikke rettet mod fondens formål
• Ikke tilstrækkelig information om projektet og den valgte intervention
• Mangler beskrivelse af valgte metoder

• Organisering og forankring mangelfuld
• I projektet
• Efter projektet

• Mål og succeskriterier ikke beskrevet 
• Evalueringsplan mangler eller er ikke tilstrækkelig beskrevet
• Budget mangler eller projektet er meget dyrt ift. forventet effekt



Ansøgning til 
Forebyggelsesfonden

Digital ansøgningsprocedure gennem virk.dk

Digital medarbejdersignatur

Ansøgningsskema består af:
• projektbeskrivelse. max 12.000 tegn
• tidsplan
• budget
• Andre bilag kan ikke indsendes.

(1 b undtaget)



Hvornår kan jeg søge om støtte?

• Ansøgningsrunder for 2011 
1. Runde 31. januar - 7. marts 2011
2. Runde 20. juni  - 19. august 2011

• Læs mere på www.forebyggelsesfonden.dk, 
hvor du også har mulighed for at tilmelde dig 
vores nyhedsbrev og kan finde resuméer af 
alle de projekter som har fået støtte

• Ring til sekretariatet 
på tlf. 72209260

http://www.forebyggelsesfonden.dk/


Gode råd

• Læs vejledningsmaterialet grundigt igennem

• Forbered projektbeskrivelsen i god tid

• Sørg for god forankring i projektorganiseringen

• Overvej muligheden for samarbejde, fx. flere 

virksomheder, så projektet får større volumen


