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1. Påtegning af det samlede regnskab 

Studenterrådgivningens årsrapport for 2019 er aflagt i henhold til Bekendtgørelse nr. 116 af 

19/02/2018 samt Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapport for statslige institutioner 

af december 2019. 

  

Årsrapporten omfatter hovedkonto 19.35.24 på finansloven, som Studenterrådgivningen (CVR 

nr. 18 550 342) er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå 

Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2019. 

 

Påtegning: 

Det tilkendegives hermed: 

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige 

fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i 

årsrapporten er fyldestgørende, 

2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis, og 

3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig 

forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af 

årsrapporten. 

 

 

København, den 13. marts 2020     

 
Hanne Meldgaard                           

Departementschef         

Uddannelses- og Forskningsministeriet        
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2. Beretning 

2.1 Præsentation af Studenterrådgivningen 

Studenterrådgivningen (SRG) er en statslig institution under Uddannelses- og 

Forskningsministeriet. Gennem mere end 50 år har SRG opbygget en unik viden om 

studerendes udfordringer, vanskeligheder og ressourcer, der har betydning for deres 

muligheder for at gennemføre en uddannelse. SRG har på den baggrund udviklet en målrettet 

og effektiv praksis, der møder de studerendes behov for støtte til håndtering af 

problemstillinger og vilkår, der har betydning for deres studiefremdrift og trivsel. 

 

SRG er et gratis rådgivningstilbud for studerende på alle videregående uddannelser i Danmark. 

SRG tilbyder individuelle samtaler, gruppeforløb og workshops i hele landet. Derudover tilbyder 

SRG hjælp via en app til eksamenshjælp, samt adgang til informationsmaterialer i form af 

tematiserede pjecer. Endelig bidrager SRG til at understøtte lokale studiemiljøer, der styrker 

de studerendes studietrivsel og understøtter deres mulighed for at præstere på et højt fagligt 

niveau. 

 

SRG anvender en evidensbaseret praksis i form af Feedback Informed Treatment (FIT). De 

studerende, der henvender sig til SRG, har typisk symptomer, som er sammenlignelige med 

ambulante psykiatriske patienter.  

 

Siden 2014 er den almene ydelse blevet suppleret af et tilbud om Socialpædagogisk Støtte 

(SPS) til studerende med psykiske funktionsnedsættelser på universitetsuddannelser i Region 

Hovedstaden, Region Sjælland og Region Nordjylland. Indsatsen er reguleret af et udbud, og 

SRG fik af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) tildelt opgaven med at varetage 

indsatsen på de områder, hvor der ikke var tilstrækkeligt kvalificerede udbydere ved seneste 

udbudsrunde. 

 

SRG har omkring 70 ansatte (ca. 59 årsværk). Den største gruppe udgøres af rådgivere med 

baggrund som enten psykologer eller socialrådgivere. Derudover er der ansat videns- og 

kommunikationsmedarbejdere samt administrativt personale. 

 

SRGs hovedopgave 

SRGs hovedopgave er at bidrage til, at også studerende med studiemæssige, personlige og 

sociale vanskeligheder i videst muligt omfang kan gennemføre deres videregående uddannelse 

inden for uddannelsens givne rammer. SRG løser hovedopgaven ved at: 
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1. Yde rådgivning og behandling til studerende på SU-godkendte videregående 

uddannelser, når studielivet er alvorligt udfordret på grund af studiemæssige, 

personlige og sociale vanskeligheder. 

 

2. Stille viden til rådighed ved at målrette informationsvirksomhed til målgruppen og 

øvrige interessenter i form af oplysningsmaterialer og selvhjælpsværktøjer, som 

omhandler centrale studielivsudfordringer. 

 

3. Arbejde forebyggende ved at understøtte uddannelsesinstitutionernes indsats for bedre 

studietrivsel med henblik på højere faglighed. Målgruppen er både undervisere, 

uddannelsesledere og studerende på den ene side, samt studievejledere og 

studiechefer på den anden.  

 

For en uddybende beskrivelse af SRGs arbejde og strategiske sigtelinjer henvises til SRGs 

strategipapir ”Bedre studietrivsel for højere faglighed” samt SRGs mål- og resultatplan for 

2020, som begge findes på SRGs hjemmeside.  

2.2 Ledelsesberetning 

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udvalgte faglige resultater i 2019. For en nærmere 

gennemgang heraf, se tabel 4 samt afsnit 2.4.2 (Uddybende analyser og vurderinger). 

 

2.2.1 Årets faglige resultater 

SRG har i 2019 tilbudt rådgivning og behandling – enten i individuelle- eller gruppeforløb - til 

knap 5000 studerende. I 2018 var det tilsvarende tal 4420. I 2019 har SRG derudover afholdt 

workshops for studerende og fagpersoner. Det estimeres, at 450 studerende og 310 

fagpersoner har deltaget i SRGs workshops.  

 

Derudover har SRG i 2019 gennemført forebyggende indsatser via studietjek på udvalgte 

uddannelser. Med et studietjek afdækker SRG trivselsudfordringer på specifikke uddannelser 

på baggrund af relevante data og efter dialog med ledelse, undervisere, studievejledere og 

studerende på uddannelsesinstitutionerne. Et studietjek fører typisk til, at den involverede 

uddannelse får nye perspektiver på lokale trivselsproblematikker og på den baggrund 

formulerer interventioner, som skal bidrage til bedre trivsel og herigennem også et bedre 

fagligt miljø. SRG har i 2019 gennemført studietjek på en række uddannelser (både KVU, MVU 

og LVU) med et samlet årligt optag på ca. 1400 studerende.  

 

SRG har i 2019 bidraget til den offentlige dagsorden på området studietrivsel og læring ved at 

stille viden til rådighed for nyhedsmedier, politikere og meningsdannere. Blandt andet har SRG 

i 2019 udgivet et årsskrift med fokus på perfekthedskultur blandt studerende. Årsskriftet 

findes på SRGs hjemmeside. 

 

SRG arbejder fortsat efter de strategiske pejlemærker, som er opstillet i SRGs strategi frem 

imod 2023 ”Bedre studietrivsel for højere faglighed”. Det betyder, at SRG har gennemført 

initiativer, der skal bidrage til styrket fælles rådgiverfaglighed, øget tilgængelighed, mere 

forebyggelse samt endnu bedre kvalitet i SPS-indsatsen.  

 

De faglige resultater er beskrevet i tabel 4 i afsnit 2.4 (målrapportering). Afslutningsvist skal det 

bemærkes, at SRG, som resultat af de supplerende driftsmidler der er tildelt med 



Studenterrådgivningens årsrapport 2019 

 

4 

 

satspuljeaftalen (2019-22), har fået kapacitet til at styrke rådgivnings- og behandlingsindsatsen 

over for de studerende. SRG har blandt andet haft mulighed for at arbejde med og implementere 

nye tilbud og ydelser, uden at ventetiderne er blevet forlænget.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Årets økonomiske resultater 

  

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 

(mio. kr.)  2018 2019 2020 

Resultatopgørelse       

Ordinære driftsindtægter -37,1 -41,7 -44,9 

Ordinære driftsomkostninger 37,2 42,0 44,9 

Resultat af ordinær drift 0,1 0,2 0,0 

Resultat før finansielle poster 0,1 0,2 0,0 

Årets resultat  0,1 0,3 0,0 

Balance       

Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) 0,2 0,0 0,1 

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 5,5 4,3 4,3 

Egenkapital 3,1 2,8 2,8 

Langfristet gæld 0,0 0,0 0,0 

Kortfristet gæld 6,7 7,8 8,0 

Finansielle nøgletal      

Udnyttelsesgrad af låneramme 0,6 pct. 0,0 pct. 0,15 pct. 

Bevillingsandel 67,3 pct. 65,0 pct. 61,2 pct. 

 Personaleoplysninger       

Antal årsværk 54,7 59,1 63,1 

Årsværkspris (t.kr.) 528,9 544,5 561,9 

 

SRG havde i 2019 ordinære driftsomkostninger på kr. 42,0 mio. kr. (se i øvrigt tabel 6) og 

ordinære driftsindtægter på kr. 41,7 mio. kr., hvilket giver et underskud på kr. 0,3 mio. kr. 

Resultatet vurderes tilfredsstillende.   

 

SRGs aktivitetsniveau har været højere i 2019, bl.a. på grund af stigning i SPS aktiviteten 

under den indtægtsdækkede virksomhed. Indtægterne fra indtægtsdækket virksomhed steg 

således fra 12,0 mio. kr. i 2018 til 14,6 mio. kr. i 2019, idet SPS aktiviteten i 2020 er 
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omklassificeret til andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Indtægten fra SPS aktiviteterne 

forventes at stige yderligere i 2020, hvorfor bevillingsandelen forventes at falde ift. 2019. 1 

 

Personalemæssigt har 2019 også været et år med en nettotilvækst på 4,4 ÅV. Denne 

nettotilvækst består af stigning i antal årsværk på SPS-området. Den gennemsnitlige 

årsværkspris i 2019 viser en stigning på ca. 2,9 pct. ift. 2018, som hovedsageligt skyldes 

afregning af feriepenge til fratrådte medarbejdere, da personaleomsætningen har været høj i 

løbet af året. Stigningen i antal årsværk i 2020 ift. 2019 er på SPS-området på grund af en 

forventet stigning i SPS-aktiviteten (jf. dog fodnote 1). 

 

SRG har i 2019 ikke haft investeringer, hvorfor udnyttelsesgraden af lånerammen i 2019 er på 

0,0 pct. sammenlignet med 0,6 pct. i 2018.   

 

SRG forventer at ville udnytte ca. 0,15 pct. af lånerammen i 2020, da der skal investeres i 

udbedring af akustikgener. 

 

Tabel 2: Virksomhedens hovedkonto 

Drift 

  Bevilling   
Overført overskud 

ultimo 

(mio. kr.) FL+TB Regnskab 

19.35.24 
Udgifter 39,0 45,4  

Indtægter -11,9 -18,1   

 Balance   2,7 

 

 

2.3 Kerneopgaver og ressourcer 

 
Tabel 3: Sammensætning af økonomi for SRGs opgave 

Opgave Indtægtsført 

bevilling  

(FL 19) 

Øvrige 

indtægter 

Omkostni

nger 

Andel af 

årets 

overskud 
(mio. kr.) 

Generelle fællesomkostninger 5,8 0,0 9,2 -3,4 

Rådgivningsfunktioner 18,5 14,6 30,0 3,1 

Informationsfunktioner 1,2 0,0 1,2 0,0 

Samarbejdsfunktioner 1,6 0,0 1,6 0,0 

I alt 27,1 14,6 42,0 -0,3 

 

 

Afvigelsen på opgaveniveau er inden for ”Rådgivningsfunktioner” og ”Generelle 

fællesomkostninger”, hvor der er et nettomindreforbrug på ”Rådgivningsfunktioner” og et 

nettomerforbrug på ”Generelle fællesomkostninger”. Dette er et udtryk for en reel stigning i 

udgifter til ”Generelle fællesomkostninger”, da SRGs aktiviteter i København, som følge af 

                                                 
1 Dette forudsætter dog, at SRG vinder det nye SPS udbud med startdato 1. august 2020. I modsat fald vil der være en 
forventet nedgang i indtægterne fra denne aktivitet på ca. 9 mio. kr.  
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”Bedre Balance”, er flyttet til nye lokaler med en højere husleje end tidligere, samt at 

outsourcing af It til Statens It er slået fuldt igennem.  

2.4 Målrapportering 

Der er i lighed med tidligere år indgået en Mål- og Resultatplan mellem SRG og Styrelsen for 

Institutioner og Uddannelsesstøtte for 2019, der ligger til grund for nedenstående 

målrapportering.  

   

2.4.1 Målrapportering 1 del: Oversigt over årets resultatopfyldelse 

Nedenstående tabel 4 viser hovedmålene i SRGs Mål- og Resultatplan for 2019. Tabellen 

indeholder fire hovedmål, der hver indeholder en række delmål.  

 

Tabellen indeholder en detaljeret målrapportering inden for de i alt fire mål, som hver især svarer 

til et af de strategiske pejlemærker i SRGs strategi frem imod 2023, ”Bedre studietrivsel for 

højere faglighed”. SRG vurderer årets faglige resultater som tilfredsstillende. 

 

Tabel 4: Årets resultatopfyldelse 

 

Mål/Succeskriterier Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse 

Fælles korttidsrådgiverfaglighed: 

SRG vil i det kommende år: 

 fokusere eksisterende fora 

som supervision, 

behandlingskonferencer 

og afdelingsmøder, som 

ramme for en 

metodeudvikling, der 

tager afsæt i egne, 

kliniske erfaringer og 

informeres af relevant 

forskningsviden. 

 udarbejde (og herefter 

løbende vedligeholde) en 

fælles rådgivermanual, 

der sætter en fælles 

værdimæssig ramme for 

rådgivningen, 

rammesætter vores 

målgruppe og vejleder i 

forhold til 

behandlingsmæssige 

indsatser. 

 årligt gennemføre mindst 

2 eksperimenter, der 

udfordrer de traditionelle 

rammer for rådgivning 

(dvs. 1 studerende, 1 

rådgiver, 1 time).  

 arbejde på en reduktion af 

dropout fra 

rådgivningsforløb, (jf. FIT-

outcomes) ved a) at være 

SRG har gennemført initiativer, 

som supplerer de traditionelle 

rammer for rådgivning. Fra 

efteråret 2019 har SRG fx 

suppleret de eksisterende 

rådgivningstilbud med et nyt tilbud 

om online-rådgivning. Online-

rådgivning er implementeret i 

oktober 2019. 

Derudover har SRG i 2019, i 

samarbejde med Kulturministeriet, 

etableret en ny ordning – Tal Trygt, 

der giver studerende fra de 

kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner mulighed 

for at henvende sig trygt og 

anonymt, hvis de oplever 

krænkende adfærd og har behov 

for at tale om det. Ordningen 

indebærer, at de inden for 48 timer 

vil blive tilbudt en samtale med en 

uvildig og professionel rådgiver, 

som kan støtte den studerende og 

hjælpe dem med at få en tryg 

tilbagevenden til studiet. 

Dropout-rate (andelen af 

rådgivningsforløb, som afsluttes før 

tid af den studerende) opgøres 

hver måned på baggrund af de 

rådgivningsforløb, som er afsluttet i 

den pågældende måned. Dropout-

raten toppede i juli (18,1pct.). Ser 

man bort fra juli har der været en 

4 
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nysgerrige på forskellene i 

de enkelte rådgiveres 

dropout og b) sikre at 

registreringen i FIT er 

korrekt. 

 

faldende tendens henover året fra 

januar (11,5pct.) til december 

(6,3pct.). 

SRG har i 2019 udarbejdet et 

rammedokument, som udfolder 

målgruppen for SRGs virke. 

Dokumentet skal anvendes internt 

blandt rådgiverne med henblik på 

at skabe en fælles forståelse af 

målgruppen og en værdimæssig 

ramme for behandlingsindsatsen. 

Rammedokumentet er gældende 

fra 2020 og skal også 

kommunikeres eksternt til 

studerende og samarbejdspartnere. 

  

 

Mål/Succeskriterier Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse 

Forebyggelse 

For at understøtte det forebyggende arbejde vil 

SRG i 2019: 

 indlede og gennemføre 

succesfulde samarbejder 

med store uddannelser 

med højt frafald på hhv. 

erhvervsakademier, 

professionshøjskoler og 

universiteter om 

skræddersyede 

interventioner for at 

styrke studietrivsel og 

mindske frafald.  

 bidrage til udvikling og 

udbredelse af train-the-

trainer-tilbud og 

supervision af 

studievejledere på 

uddannelsesinstitutionerne 

med en målsætning om at 

nå ud til 100 

studievejledere fordelt på 

forskellige 

uddannelsessektorer. 

 udvikle en systematisk 

databehandling af 

studenterinformationer 

samt udarbejde et 

formidlingsformat, der 

henvender sig til 

institutioner og politiske 

beslutningstagere med 

henblik på at kvalificere 

viden om de studerendes 

Som led i forebyggelsesindsatsen 

har SRG i 2019 udviklet konceptet 

studietjek. Via studietjek afdækker 

SRG trivselsudfordringer på 

specifikke uddannelser på 

baggrund af relevante data og efter 

dialog med ledelse, undervisere og 

studerende på 

uddannelsesinstitutioner. Et 

studietjek fører typisk til, at den 

involverede uddannelse får nye 

perspektiver på lokale 

trivselsproblematikker og på denne 

baggrund formulerer 

interventioner, som skal bidrage til 

bedre trivsel og herigennem også 

et bedre fagligt miljø. 

 

SRG har i 2019 gennemført 

studietjek på følgende 

uddannelsessteder: 

 Læreruddannelsen, 

Professionshøjskolen 

Absalon 

 Ernæring og Sundhed, 

Professionshøjskolen 

Absalon 

 Designskolen Kolding 

 Multimediedesign, 

Erhvervsakademi Zealand 

 Jura, Københavns 

Universitet 

 Arkitektskolen i Aarhus 

 

Ultimo 2019 er SRG i dialog med 

de pågældende uddannelsessteder 

om, hvilke interventioner der kan 

5 
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udfordringer. 

 

 

iværksættes som opfølgning på de 

gennemførte studietjek. 

 

SRG har leveret supervision eller 

andre kompetencegivende tiltag til 

studievejledere på korte, 

mellemlange og lange 

videregående 

uddannelsesinstitutioner, herunder 

Aalborg Universitet, Rytmisk 

Musikkonservatorium, KDKA-

Billedskolerne og Operaakademiet. 

 

Med henblik på at formidle vores 

viden og erfaringer til relevante 

institutioner og beslutningstagere 

har SRG i 2019 offentliggjort et 

årsskrift (”Når det perfekte 

tynger”). Årsskriftet har fokus på, 

hvordan perfekthedskulturen 

svækker trivsel og læring blandt de 

studerende. Årsskriftet skitserer 

desuden, hvordan 

uddannelsesinstitutionerne kan 

arbejde med at skabe bedre trivsel.  

 

Mål/succeskriterier Opnåede resultater Grad af 
målopfyldelse 

Tilgængelighed 

SRG vil i det kommende år arbejde for en øget 

tilgængelighed ved at: 

 formidle vores viden i form af 

nyhedsbreve målrettet 

studievejledere på de enkelte 

uddannelsesinstitutioner. Vores ønske 

er, at 300 studievejledere abonnerer 

på SRGs nyhedsbrev i 2019 

 afsøge og anvende nye 

distributionskanaler til formidling af 

SRGs viden, eksempelvis styrkelse af 

vores digitale tilstedeværelse, 

søgeoptimering, synlighed hos 

praktiserende læger mv. 

 give 200 studerende mulighed for at 

deltage i webinars (workshops på 

nettet). Aktiviteten evalueres med 

fokus på geografi, 

uddannelsesspredning og effekt. 

 SRGs udbud af workshops afklares 

med regionale uddannelsesudbydere 

og annonceres minimum tre måneder 

før studiestart for at give de 

respektive uddannelsesudbydere 

mulighed for at indtænke vores tilbud 

i deres egne driftstilbud   

 afdække muligheder for digital 

indskrivning med henblik på 

SRG har sendt fire nyhedsbreve i 

2019, og aktuelt er der ca. 180 

studievejledere, som abonnerer på 

nyhedsbrevet. 

 

SRG har indført en praksis med at 

sende en oversigt over udbuddet af 

workshops for det kommende 

semester i høring hos Danske 

Universiteter, Danske 

Professionshøjskoler og Danske 

Erhvervsakademier. Derudover har 

vi sørget for at informere 

studerende og 

uddannelsesinstitutionerne om 

udbuddet inden semesterstart, så 

SRGs workshops kan tænkes ind i 

semesterplanlægningen.  

 

SRG har i 2019 gennemført 15 

online workshops (webinarer) med 

i alt 515 tilmeldte studerende. Vi 

har udbudt tre typer af webinarer 

om hhv. stress, perfektionisme og 

eksamensmestring.  

 

SRG har i 2019 revideret den 

eksisterende hjemmeside. Tekster 

og billeder er gennemgået, ligesom 

hjemmesiden er blevet justeret, så 

5 
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implementering af digitale løsninger, 

som kan bidrage til at mindske 

administrative arbejdsgange, der 

øger ventetiden. 

 

den nu kan læses på mobile 

enheder. 

 

SRG har i 2019 indgået kontrakt 

om levering af nyt elektronisk 

patient journal system, som 

forventes implementeret foråret 

2020. Systemet skal blandt andet 

gøre det muligt for studerende at 

booke tilbud online. Online booking 

skal gøre det lettere for studerende 

at booke tider og samtidig bidrage 

til at mindske SRGs administrative 

arbejdsgange i forbindelse med 

booking. 

 

 

 

Mål/succeskriterier Opnåede resultater Grad af 

målopfyldelse 

Styrket kvalitet i SPS 

For at understøtte en styrket kvalitet i SRGs 

SPS-ydelser vil vi i det kommende år: 

 indlede og gennemføre et forsøg med 

udvidet institutionssamarbejde som 

model for et fremtidigt udbud. 

 

 

 

SRG har i 2019 etableret et 

udbudssted på DTU, hvilket 

indebærer, at der som noget nyt er 

to medarbejdere til stede på 

adressen til gavn for SPS-

studerende på DTU. SRG er 

samtidig i dialog med RUC om at 

etablere et tilsvarende udbudssted.  

5 

 

 

 

 

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger 

De samlede aktiviteter i 2019 afspejler i tilfredsstillende grad SRGs formål og opgaver. I 

forlængelse af pkt. 2.4.1 uddybes følgende tiltag: 

 

Kvalitet i rådgivningsydelsen  

SRG har siden 2016 anvendt en evidensbaseret ramme for den almene rådgivning i form af 

Feedback Informed Treatment, som gør det muligt dels at følge den enkelte studerendes 

behandlingsmæssige progression og dels muliggør en overordnet monitorering af SRGs 

samlede behandlingseffekt. I strategien frem imod 2023 har SRG sat en række mål for 

sidstnævnte, som forekom ambitiøse, da strategien blev udformet. Imidlertid er flere af 

målene allerede nået i 2019. Følgende er værd at fremhæve: 

 SRG har en ’effect size’ (effekt af behandling sammenlignet med ingen behandling) på 

0,81 hvor 2023-målet var at fastholde den behandlingsmæssige progression på 0,71.  

 Andelen af drop-outs (studerende, der afslutter deres forløb uden aftale med rådgiver) 

er faldet til 8,5 pct. 2023-målet er 10 pct. og baseline var 12.1 pct.  

 SRG har fortsat til gode at indfri ambitionen om percentage reaching target (andel af 

studerende, der afslutter forløbet på niveau med eller bedre end forventet treatment 
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response). SRG har, med en 2017-baseline på 68,5, meget ambitiøst sat 2023-målet 

for percentage reaching target til 80 pct. I 2019 var det 72,4. SRG har haft et peer-

review på tallene, og vurderingen er her, at behandlingseffekten ikke vil kunne 

forbedres yderligere via justeringer af SRGs organisatoriske set up. En endnu bedre 

behandlingseffekt skal i stedet afsøges ved at understøtte den enkelte rådgiver i at 

udvikle egen praksis. Denne bestræbelse forventes i 2020 understøttet af LMS-

systemet, Iconnect, hvorigennem SRG’s rådgivere kan dele relevant viden med 

hinanden. 

 

I SPS-ydelsen har stort set alle de studerende SRG møder kognitive udfordringer, som er en 

del af deres funktionsnedsættelse. I 2019 har SRG igangsat et forløb i samarbejde med 

specialpsykolog, der har styrket de rådgivningsmæssige forudsætninger for at forstå de 

studerendes individuelle vanskeligheder i et transdiagnostisk perspektiv. Det har medført, at 

SRG nu endnu bedre kan kompensere de studerende i deres studieliv på tværs af diagnoser – 

inklusiv også de med psykoselidelser, autisme og personlighedsforstyrrelser. Ud over en 

positiv effekt for de studerende, har indsatsen styrket en fælles rådgivningsfaglig forståelse og 

referenceramme hos SRG. 

 

Tilgængelighed skal styrkes 

Set i forhold til det formodede behov for psykologisk, socialfaglig eller psykiatrisk rådgivning 

blandt de godt 260.000 studerende på videregående uddannelse, er henvendelsestallet til SRG 

for lavt. Et vedholdende tal i diverse. undersøgelser er, at ca. 20 pct. af de studerende i løbet 

af deres studietid er i en situation, hvor de ville kunne profitere af SRGs tilbud. SRG har 

nogenlunde stabilt over de seneste år set knap 2 pct. af de studerende. For at nå det 

strategiske mål om ca. en fordobling i 2023, er der med andre ord behov for tiltag, der øger 

SRGs tilgængelighed. Ultimo 2019 har SRG derfor lagt sporerene for en kampagne, der rækker 

ud efter studerende, der ikke opsøger SRG pga. et manglende eller utilstrækkeligt kendskab til 

SRGs tilbud. Endvidere har ledelse og medarbejdere afklaret, hvordan SRGs tilbud skal 

tilpasses til den øgede efterspørgsel, SRG håber at blive udsat for, i takt med at flere 

studerende bliver opmærksomme på tilbuddene. 

 

Ud over antallet af studerende SRG hjælper, har SRG en strategisk bestræbelse på at opfylde 

den landsdækkende rådgivningsforpligtelse ved at tilrettelægge ydelsestilbud, så det også er 

relevant for studerende uden for de byer, hvor SRG har fysisk tilgængelighed. I 2019 

lancerede SRG et tilbud om onlineterapi og satte online-workshops i drift, som understøtter 

denne bestræbelse. På de almindelige workshops er der som regel ca. 30 pct. af deltagerne, 

som er bosat uden for de byer, hvor SRG har fysisk tilstedeværelse. På online workshops 

gælder det for 43 pct. af deltagerne. Dette resultat, vurderer SRG, er tilfredsstillende. 

Tendensen i den online-terapi, som SRG iværksatte d. 1. oktober 2019 flugter med 

erfaringerne fra online-workshops.  

 

Tilfredsstillende udvikling i forebyggelsesindsatsen  

SRG har haft lejlighed til at dele sin kliniske viden med en række uddannelser og, i samarbejde 

med dem, udpege interventioner, der vil kunne styrke studietrivsel og læring. SRG har haft 

lejlighed til at afprøve konceptet ’Studietjek’. På uddannelserne har studietjek vist sig at være 

et stærk redskab til at skabe fælles retning og mod til handling fsva. trivselsarbejdet. Det 

gælder særligt på uddannelser, hvor der ikke foreligger en klar analyse af hvilke udfordringer, 
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der især skal sættes ind overfor for at fremme studietrivsel og læring. Studietjek kan 

understøtte, at studieledelse, undervisere og studenterrepræsentanter trækker i samme 

retning. SRG vil prioritere at bidrage til, at uddannelsesinstitutionerne, på baggrund af et 

studietjek, får gennemført effektfulde interventioner, som bidrager til bedre trivsel. SRG vil 

desuden interesse sig for, hvordan studietjek på specifikke uddannelser kan bidrage med viden 

og erfaringer, som kan anvendes bredt og dermed gavne en bredere kreds af studerende. SRG 

vil gøre sig erfaringer med forskellige typer af interventioner med henblik på at få mere viden 

om, hvilke interventioner, der har en høj grad af skalerbarhed. 

 

I de mange samarbejder SRG i 2019 har haft, skal to fremhæves. SRG og professionshøjskolen 

Absalon har indgået et partnerskab, hvor de to parter, frem til udløb af Absalons nuværende 

strategiperiode i 2022, samarbejder om at kvalificere og udvikle nye, handlingsrettede 

indsatser, der kan understøtte videregående uddannelser i bestræbelsen på at fremme 

engagement i studiet. SRG har endvidere i 2019 haft et tæt og gensidigt kvalificerende 

samarbejde med det nyetablerede trivselskontor under UFM om at identificere interventioner, 

det vil være relevant at afprøve i en dansk kontekst. 

 

2.5 Forventninger til det kommende år  

Tabel 5: Forventninger til det kommende år  
(Mio. kr.) Regnskab 2019 Grundbudget 2020 

Bevilling og øvrige indtægter -45,2 -47,2 

Udgifter  45,4  47,2 

Resultat  0,3 0,0 

 

 

Sammenlignet med 2019 forventer SRG i 2020 stigende indtægter. Stigningen afspejler en 

forventning om øget SPS-aktivitet. De stigende indtægter modsvares af stigende udgifter i 

form af lønudgifter til flere årsværk på SPS-området.  

 

Budgettet for 2020 forudsætter, at SRG fortsat varetager SPS for studerende med psykiske 

funktionsnedsættelser på universitetsuddannelser i Region Hovedstaden, Region Sjælland og 

Region Nordjylland. Det skal i den forbindelse understreges, at SPS-indsatsen er reguleret af 

et udbud via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Den aktuelle udbudsperiode 

udløber i juli 2020, hvorefter en ny udbudsperiode begynder 1. august 2020. SRG vil søge om 

fortsat at varetage SPS i de tre regioner fra august 2020. I det tilfælde, at SRG ikke vinder et 

kommende udbud, og SPS-aktiviteten dermed bortfalder pr. 1. august 2020, forventes det at 

medføre et tilpasningsbehov for SRG samlet set på mellem 1,5 og 2,5 mio. kr. i 2020. 

 

 

3. Regnskab  

3.1 Anvendt regnskabspraksis 

SRGs regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, retningslinjerne i 

Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Moderniseringsstyrelsens 

regnskabsregler og principper for omkostningsregnskaber og bevillinger. 

Regnskabsprincipperne er ikke ændret i forhold til tidligere år. 
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Årsrapporten for 2019 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper og 

vejledning.  

 

Som datagrundlag er til regnskabsdelen anvendt SKS, Navision Stat samt SRGs interne budget 

2020.  
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3.2 Resultatopgørelse mv. 

SRGs resultat for 2019 udviser et nettoforbrug på kr. 42,0 mio.  

De samlede indtægter var 41,7 mio. kr., hvilket giver et samlet underskud på kr. 0,3 mio. kr.  

Resultatet vurderes tilfredsstillende. Det samlede underskud overføres til egenkapitalen. 

 

Den stigende driftsbevilling følger af Satspuljeaftalen for 2019-22. Med aftalen er der afsat i alt 

10 mio. kr. til at styrke SRGs rådgivningskapacitet. De 10 mio. kr. er fordelt med 2,5 mio. i 

hvert af årene fra 2019-2022. 

 

 

Tabel 6: Resultatopgørelse for SRG 2019 (§ 19.35.24) 

Mio. 

kr.  
  2018 2019 

Budget 

2020 

Note Ordinære driftsindtægter       

     Bevilling -24,9 -27,1 -27,5 

   Salg af varer og tjenesteydelser       

     Eksternt salg af varer og tjenesteydelser    

     Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser -12,0  -14,6 -17,4  

  Tilskud til egen drift -0,2 0,0 0,0  

  Gebyrer       

  Ordinære driftsindtægter i alt -37,1 -41,7 -44,9 

  Ordinære driftsomkostninger       

  Ændring i lager       

  Forbrugsomkostninger      

     Husleje 2,2 2,4 2,4 

   Forbrugsomkostninger i alt 2,2 2,4 2,4 

  Personaleomkostninger       

     Lønninger 25,9 28,4 31,2 

     Pension 4,2 4,7 5,1 

     Lønrefusion -1,2 -0,9 -1,0 

   Personaleomkostninger i alt 28,9 32,2 35,3 

  Af- og nedskrivninger 0,1 0,0 0,0 

  Internt køb af varer og tjenesteydelser 0,5 0,5 0,6 

  Andre ordinære driftsomkostninger 5,4 6,9 6,4 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 37,2 42,0 44,9 

  Resultat af ordinær drift 0,1 0,2 0,0 

  Andre driftsposter       

    Andre driftsindtægter -2,3 -3,5 -2,3 

    Andre driftsomkostninger 2,3 3,5 2,3 

  Resultat før finansielle poster 0,1 0,2 0,0 
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  Finansielle poster       

   Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 

   Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 

  Resultat før ekstraordinære poster 0,1 0,3 0,0 

  Årets resultat 0,1 0,3 0,0 

 

 

Tabel 7: Resultatdisponering af året overskud (mio. kr.) 

 

  

 Disponeret til overført overskud 0,3 
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3.3 Balancen 

Tabel 8: Balancen 

Note Aktiver (1.000 kr.) 2018 

    

2019 

No

te 

Passiver  

(1.000 kr.)  2018 

        

2019 

- Anlægsaktiver     Egenkapital   

1 

Immaterielle 

anlægsaktiver    

 

Reguleret egenkapital 

 

-200 

 

-200 

 

Færdiggjorte 

udviklingsprojekter 0 0 

 

Overført overskud 

 

-2.909 -2.655 

 

Erhv. koncessioner, 

patenter, licenser mv 0 0 

 

Opskrivninger 0 0 

 Udviklingsprojekter 0 0  Reserveret egenkapital 0 0 

     Bortfald 0 0 

 

Immaterielle 

anlægsaktiver i alt 

 

0 

 

0 

  

Egenkapital i alt  -3.109 

 

-2.855 

 

Materielle 

anlægsaktiver   

3 Hensatte 

forpligtigelser -72 -204 

 Inventar og IT-udstyr 0 0 

 Langfristede 

gældsposter    

 Bygninger m.v. 6 0 
 

   

 

 

2 

Materielle 

anlægsaktiver i alt 

 

 

6 

 

 

0 

  

 

FF4 Langfristet gæld 

 

 

-24 

 

 

0,0 

  

Finansielle 

anlægsaktiver   

 

Anden langfristet gæld   

 Statsforskrivning 200 200  Langfristet gæld i alt  -24 0,0 

  

Finansielle 

anlægsaktiver i alt 200 

 

200 

 Kortfristede 

gældsposter   

  Anlægsaktiver i alt  206 

 

200 

 Leverandører af varer, 

tjenesteydelser 

 

-1.199 -2.900 

  Omsætningsaktiver    Anden kortfristet gæld -1.258 -688 

  Tilgodehavender 5413 4289  Skyldige feriepenge -4.091 -4.528 

 

Periodeafgrænsnings-

poster 48 25 

 Igangværende  

arbejde for fremmed 

regning 

 

0 0 

  Tilgodehavender i alt 5.461 

 

4314 

 Periodeafgrænsnings-

poster, forpligtelser 

 

-129 275 

  Likvide beholdninger    Kortfristet gæld i alt -6.677 -7.841 

  FF5 Uforrentet konto 5.660 4.196  Gæld i alt  -6.700 -7.841 

 FF7 Finansieringskonto -1.446 2.189     

 

Likvide beholdninger i 

alt 4.214 6.385 

 

   

  

Omsætningsaktiver i 

alt  9.675 10.699 

 

    

  Aktiver i alt  9.881 10.899  Passiver i alt  -9.881 -10.899 
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3.4 Egenkapitalforklaring 

Tabel 9. Egenkapitalforklaring (mio. kr.)  
 

 2018 2019 

Egenkapital primo 3,5 3,1 

Reguleret egenkapital primo 0,5 0,2 

Ændring i reguleret egenkapital 0,3 0,0 

Reguleret egenkapital ultimo 0,2 0,2 

Overført overskud primo 3,0 2,9 

Overført fra årets resultat -0,1 -0,3 

Overført overskud ultimo 2,9 2,7 

Egenkapital ultimo 2019 3,1 2,9 

 

Årets underskud er overført til egenkapitalen, som ultimo 2019 udgør 2,9 mio. kr., heraf 0,3 

mio. kr. i reguleret egenkapital (svarende til statsforskrivningen).  

 
3.5 Likviditet og låneramme 

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme (mio. kr.)  

Mio. kr. 2019 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,0 

Låneramme  1,0 

Udnyttelsesgrad i pct.  0,0 

 

Lånerammen er ikke udnyttet i 2019, da der ikke er foretaget nye investeringer. 

 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.)  

Hovedkonto 19 35 24  

Lønsumsloft FL 21,5 

Lønsumsloft inkl. TB 21,5 

Lønforbrug under lønsumsloft 21,5 

50 pct. af administrationsbidrag jf. Budgetvejledningen 2.6.5 1,8 

Difference  1,8 

Akkumuleret opsparing ultimo 2018 2,4 

Akkumuleret opsparing ultimo 2019 4,2 

 

SRG har i 2019 gjort brug af Budgetvejledningens punkt 2.6.5 og tillagt 50 pct. af 

administrationsbidragsindtægten til brug for hævelse af lønsumsloftet. 
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3.7 Bevillingsregnskabet 

Tabel 12: Bevillingsregnskab 

Hovedk

onto 
Navn Bevillingstype Mio. kr. Bevilling Regnskab Afvigelse 

Videre-
førelse 
Ultimo 

19.35.24 SRG Driftsbevilling 
Udgifter 39,0 45,4 -6,4 0 

Indtægter -11,9 -18,1 6,2   

 

 

4. Bilag til årsrapporten  

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 

 
Tabel 13 Note 1: Immaterielle 

anlægsaktiver   

  

(1.000 kr.) 
Færdiggjorte 

udviklingsprojekter 

Erhvervede 

koncessioner, 

patenter, mv. 

I alt 

Kostpris 0,0 0,0 0,0 

Primokorrektioner og flytning ml. 

bogføringskredse 
 0,0 

0,0 0,0 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 

Afgang  0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31. december 2019 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede afskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. 

december 2019 
0,0 

0,0 0,0 

Regnskabsmæssig værdi 31. 

december 2019 
0,0 

0,0 0,0 

Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger  0,0 0,0 0,0 
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Tabel 14    
Note 2: Materielle anlægsaktiver 

(1.000 kr.) 
Bygninger IT udstyr 

 

Inventar 
I alt 

Kostpris primo 100,0 135,9 139,7 375,5 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris ultimo 2019 100,0 135,9 139,7 375,5 

Akkumulerede afskrivninger -100,0 -135,9 -139,7 -375,5 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0  0,0 

Af- og nedskrivninger ultimo 2019 -100,0 -135,9 -139,7 -375,5 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 

2019 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets afskrivninger            0,0 0,0 

 

0,0 

 

              

0,0 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0  0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,0 -0,0 0,0 -0,0 

 

IT-udstyr og inventar afskrives, jf. Moderniseringsstyrelsens retningslinjer, over 3 år og indretning af  

lejede lokaler afskrives over lejekontraktens varighed som ved udgangen af 2019 er 7 år.  

 

Note 3: Hensatte forpligtelser 

Der er hensat 0,2 mio. kr. til forpligtelser til åremålskontrakt og resultatløn.  
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4.2 Indtægtsdækket virksomhed 

 

Tabel 15 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 

Hovedkonto   (mio.kr.) Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

19.35.24.90 2016 2017 2018 2019 

Rådgivning mm, -2,0 -2,0 -2,0 -2,9 

Note: Tabellen viser det samlede resultat incl. SPS, der i 2020 omklassificeres til andre 

tilskudsfinansierede aktiviteter. 

 

4.6 IT-omkostninger 

Fra regnskabsåret 2019 opgøres institutionens It-omkostninger. Udgifterne fremgår af 

nedenstående tabel: 

 

Tabel 21 It-omkostninger 

(mio. kr.) 2019 

Interne personaleomkostninger 0,1 

It-systemdrift 1,6 

It-vedligehold 0,0 

It-udviklingsomk. 0,1 

Udviklingsomk af- og nedskrivninger 

for aktiveret it 
0,0 

It udviklingsomkostninger i alt 0,1 

Udgifter til it-varer til forbrug 0,3 

I alt 2,1 

 

Udgifterne er opgjort ud fra SKS rapport med undtagelse af personaleomkostninger, som er 

anslået ud fra bedste skøn. 

 

 

 

 


