
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag: Midler til nedbringelse af ventetid for borgere 
med henvisning til psykolog 
 

Fremsat af: Alternativet 

 
Formål og indhold  
 

Ventetiden for borgere, som har fået en henvisning fra egen læge til psykologhjælp (med 
delvis egenbetaling), ligger pt. på op til flere måneder  
 

Den gennemsnitlige ventetid for øvrige ikke-akutte patienter med depression og angst 
(henvisningsårsag 10-11) er 10,8 uger, mens den for øvrige ikke-akutte patienter 
(henvisningsårsag 1-9) er 8,4 uger.  
 

Vi ønsker at nedbringe denne ventetid i almindelighed, men ønsker især at imødekomme den 

forventede stigning af henvisninger i forlængelse af situationen omkring Covid-19. Den 
generelle uvished om, hvad fremtiden vil bringe, frygt for smitte, isolation og ensomhed, vil 
forventeligt betyde, at flere borgere rammes af angst og depression.  
 

Vi ønsker til dels at tildele ekstra midler til, at psykologer med ydernumre, kan udvide deres 
kvoter for depression og angst. Derudover vil vi gerne se på, om den gratis psykologhjælp 
(uden egenbetaling) til unge mellem 18-21, som løber frem til 31.12.21, skal styrkes af 
samme årsager. 

 
Administrationens bemærkninger:  
 
Ønske om at tildele ekstra midler til psykologernes kvoter til angst og depression: 

Kvoterne til angst og depression er finansieret af satspuljemidler. I perioden fra 2019 til 2022 
er der afsat i alt 95,4 mio. kr. årligt på landsplan til at videreføre ordningen med tilskud til 
behandling af angst og depression.  
 

Kvoterne bliver ikke fuldt udnyttet af psykologerne, og ca. 2/3 af psykologerne havde en 
omsætning under 200.000 kr. i 2019 i forhold til henvisningsårsagerne angst og depression. 
Dette er markant under kvoten, som var på 272.278 kr. i 2019. 
 

I øjeblikket er der 17 ledige kapaciteter, som vil blive besat senest den 1. januar 2021. Der 
kan derfor forventes, at der vil komme en meraktivitet, som medvirker til faldende ventetider 
for angst og depression.   
 

I den aktuelle overenskomst er der taget yderligere værktøjer i brug med henblik på at øge 
aktiviteten. Kravet til minimumsafregning er steget til 150.000 kr. fra 1. januar 2020, hvor 
den tidligere var 100.000 kr. Den hævede omsætningsgrænse kan give en forventning om 
øget aktivitet og dermed, at psykologerne fremadrettet vil behandle flere patienter for angst 

og depression. 
 
 
 



Gratis psykologhjælp til unge mellem 18-21 år, som løber til den 31.12. 2021 skal styrkes. 

Den gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 21 er finansieret af satspuljemidler. 
Ordningen er fra 2018 udvidet til også at omfatte de 21-årige, hvor det før kun var de 18-20-
årige.  
 

Regionsadministrationen forventer, at der bliver bevilget nye satspujlemidler fra staten til 
området fra 2022.  

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2021 2022 2023 2024 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen  

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
Første udkast til tekst til selve budgetaftalen: 

 

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 2. drøftelse af 
budgetinitiativer. 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

 

Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger. 

 
 



 


