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Uddybning af økonomi til udvidelse af kapaciteten af praktiserende 
psykologer 

 

1. Vedr. udvidelse med 17 psykologkapaciteter 

I finanslov 2021 er det besluttet, at den eksisterende forsøgsordning 
med gratis psykologbehandling for personer med let til moderat angst 
og depression gøres permanent og udvides fra at omfatte de 18-21 
årige til at omfatte alle i aldersgruppen fra 18 til 24 år. Region Hoved-
stadens andel af ordningen er på 14,9 mio. kr. i 2022, mens andelen i 
2021 er på 7,2 mio. kr., idet midlerne først udmøntes i 2. halvår af 2021. 
Beregningen af nye psykologkapaciteter tager udgangspunkt i år 2022, 
der er det første hele år med den permanente bevilling. 
 
Forsøgsordningen med gratis psykologbehandling blev indført med 
satspuljen for 2018 – 2021 for de 18-20 årige, og blev med satspuljeaf-
talen for 2019 til 2022 udvidet til også at omfatte de 21 årige. Den sam-
lede økonomi vedrørende satspuljemidlerne for de 18-21 årige udgør 
3,1 mio. kr. for Region Hovedstaden. Derved er den reelle budgetstig-
ning med udvidelsen af ordningen på 11,8 mio. kr. i 2022, idet de eksi-
sterende satspuljemidler til aldersgruppen bortfalder. 
 
I dag betaler regionen for 60 % af psykologbehandlingen, mens egen-
betalingen udgør 40 % for borgeren. Denne egenbetaling fjernes per-
manent for de 18–24 årige. Region Hovedstaden forventer en årlig mer-
udgift på 3,1 mio. kr. som følge af fjernelse af egenbetalingen.  
 
Erfaringen fra satspuljeordningen med den vederlagsfri psykologbe-
handling for de 18–20 årige viser en aktivitetsvækst på ca. 50 % for pa-
tientgruppen efter at den vederlagsfri ordning blev indført. Det forventes 
på baggrund heraf, at udvidelsen af målgruppen, der får gratis psyko-
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logbehandling til også at vedrøre de 22-24 årige, vil medføre øget efter-
spørgsel efter psykologbehandling svarende til en merudgift på ca. 3,8 
mio. kr.  
 
Det bemærkes endvidere, at i overenskomsten for psykologhjælp fra 
den 1. oktober 2019 hæves minimumsomsætningsgrænsen fra 100.000 
kr. til 150.000 kr. i 2020 og frem. Aktiviteten på psykologområdet varie-
rer fra en omsætning på over 800.000 kr. til en omsætning på under 
100.000 kr. I øjeblikket er ca. 27 fuldtidspraktiserende psykologer under 
minimumsomsætningsgrænsen på 150.000 kr.  
 
Kapacitetsudvidelsen er beregnet ud fra, at finanslovsmidlerne i 2022 
fratrækkes merudgifterne som følge af udvidelsen af ordningen, hvilket 
giver en rest på 4,8 mio. kr. En gennemsnitlig psykologkapacitet koster 
ca. 300.000 kr., hvilket medfører, at der er mulighed for at opslå 17 nye 
ydernumre. 
 
Tabel 1: Udvidelse med 17 kapaciteter pba. FL2021 

Psykologer – udvidelse 17 kapaciteter År 2022 

Region H. andel af FL2021 – netto 11,8 mio. kr. 

Merudg. egenbetaling bortfalder 18-24 år -3,1 mio. kr. 

Merudg. aktivitetsvækst pga. gratis psyko-
logbeh. 

-3,9 mio. kr. 

Rest – råderum til nye ydernumre 4,8 mio. kr. 

  

Gennemsnitspris pr. ydernummer ca. 0,3 mio. kr. 

Antal ydernumre, der kan opslås 17 
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2. Vedr. udvidelse med yderligere 13 psykologkapaciteter 

Budgettet til psykologområdet har i årene 2017 til 2020 været på mel-
lem 77,8 mio. kr. og 86,2 mio. kr. Mindreforbruget på psykologområdet i 
årene 2017 til 2020 ses nedenfor: 

Tabel 2: Mindreforbrug på psykologområdet fra 2017 til 2020: 

År 2017 2018 2019 2020 I alt 

Beløb 
(mio. kr.) 

8,8 4,4 11,5 6,0 30,7 

 

Mindreforbruget på psykologområdet er i gennemsnit på 7,7 mio. kr. pr. 
år i perioden fra 2017 til 2020 og udgør ca. 9 % af budgettet til psyko-
logområdet i perioden. 

Mindreforbruget skyldes blandt andet, at den gennemsnitlige omsæt-
ning pr. psykolog på overenskomsten er relativ lav - knap 300.000 kr. 
pr. år. Næsten 20 % af psykologerne i regionen har en omsætning på 
under 200.000 kr. i 2020. 

En del af psykologområdet har derudover hidtil været finansieret af 
statslige satspuljemidler, som er karakteriseret ved at være tidsbegræn-
sede. De sidste satspuljemidler ophører med finanslovsbevillingen for 
2021, og bliver en permanent bevilling, hvilket giver sikkerhed for udvi-
delsen af nye kapaciteter, idet bevillingen ikke er tidsbegrænset og ud-
løber indenfor et par år. 

Administrationen forventer, at der på sigt vil være en øget aktivitet på 
psykologområdet, idet kravet til psykologernes minimumsomsætning er 
steget fra 100.000 kr. til 150.000 kr. pr. 1. januar 2020. I 2020 har 27 
psykologer en omsætning, som er under minimumsomsætningen. Disse 
psykologer vil blive hørt om baggrunden for den lave omsætning i for-
bindelse med administrationens løbende opfølgning på overenskom-
sten, jævnfør overenskomstens § 11. 

På baggrund af det økonomiske råderum foreslås det, at der afsættes 
3,9 millioner kr. årligt af budgettet på psykologområdet til yderligere ud-
videlse af antallet af kapaciteter svarende til 13 psykologkapaciteter.  

Ved at afsætte 3,9 millioner kr. af budgettet til udvidelse af nye psyko-
logkapaciteter vil der fortsat være en rest på 3,2 mio. kr. ift. basisbud-
gettet, som kan anvendes, såfremt den gennemsnitlige omsætning sti-
ger på psykologområdet. De ekstra midler vil have helårseffekt i 2022, 
idet de nye kapaciteter først kan besættes pr. 1. september 2021. 
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Tabel 3: Udvidelse med yderligere 13 kapaciteter 

Psykologer – udvidelse 13 kapaciteter År 2022 

Basisbudget i 2022 (excl. FL2021 midler)  85,5 mio. kr. 

Udg. til internetbaseret psykologhjælp, clea-
ring m.v. ca. 

  -3,4 mio. kr. 

Honorarer v. 256 kapaciteter ca. -75,0 mio. kr. 

Forslag til udvidelse af kapaciteter   -3,9 mio. kr. 

Rest    3,2 mio. kr. 

  

Gennemsnitspris pr. ydernummer ca.   0,3 mio. kr. 

Antal ydernumre ved 3,9 mio. kr.   13 

 


