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Budget/finansieringsforslag – Offentlige psykologklinikker til unge

Fremsat af: Enhedslisten og Socialdemokratiet

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse? 
Ventetiden for unge med let – moderat angst og depression med ret til gratis 
psykologbehandling, som venter på hjælp. 
 

Hvordan foreslår I, at problemet løses?  

Oprettelse af offentlige drevede ”psykologklinikker” i regionalt regi. F.eks lokaliseret i 
allerede eksisterende sundhedshuse. Ansættelse af psykologer i klinikkerne og opsætning af 
faciliteter herunder IT-system til brug i klinikkerne

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?
At der er lange venteliste på psykologhjælp

Hvordan foreslår I, at problemet løses?  
At det undersøges nærmere, hvorfor de tidligere afsatte penge til flere psykologtimer ikke har 
haft den ønskede effekt. Er der brug for flere midler? Eller er der andre barrierer?

Administrationens bemærkninger:
Nedenstående er et udtryk for administrationens umiddelbare bemærkninger til det fremsatte 
forslag. Der skal derfor tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med en 
eventuel endelig kvalificering af forslaget. Kvalificeringen vil kun finde sted, såfremt udvalget 
på mødet den 27. april 2022 prioriterer, at forslaget skal gå videre til den endelige 
udvælgelsesrunde i udvalget den 25. maj 2022.

Danske Regioner har i notat af 24. marts 2022 besluttet, at de lave en analyse af 
psykologområdet med henblik på at afdække, hvad der skal til for fremover at sikre effektive 
tilbud til dem, der har brug for psykologhjælp, herunder unge under 25 år.

Administrationen afventer hvilke løsninger Danske Regioner kommer frem.  

Region Nordjylland har ansøgt Sundhedsministeriet dispensation for en 4-årige 
forsøgsperiode med etablering af psykologbehandlingstilbud i regionalt regi. Region 
Nordjylland har ligeledes bedt Sundhedsministeriets vurdering af hjemmel til at etablere et af 
nedenstående tilbud og hjemmel til at levere praksisydelser i regi af regionen. 
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Regionen har forelagt 2 modeller på en regionsklinik.
1. Psykolog med ordinær ansættelse i regionen  

Autoriserede psykologer ansættes efter gældende overenskomst, efter en 
ansættelsesform, som det ses ved regionsansatte i regionsklinikkerne på lægeområdet. 
Organisatorisk forankring i regionen a la den organisering der er anvendt i 
regionsklinikkerne på lægeområdet. Regionalt psykologtilbud skal drives på samme 
vilkår som privatpraktiserende psykologer med overenskomst med regionen.  

2. Kontraktansat selvstændig psykolog i regionen
Psykolog tilknyttet regionen på en virksomhedskontrakt, som det ses ved 
regionsklinikkerne. Psykologens selvstændige virksomhed er således tilknyttet vi a en 
kontrakt, hvori det defineres hvilke ydelser, virksomheden skal levere. Overordnet har 
regionen en forpligtelse efter sundhedslovens § 3, a, men der er ikke 
instruktionsbeføjelse og pågældende medarbejder har selvstændigt ansvar og hæfter 
for egne skader.

Region Nordjylland har bedt Sundhedsministeriet vurdering af hjemmel til at etablere et af 
ovenstående tilbud, hvor patientrettigheder, behandlingstilbud mv. svarer til overenskomsten, 
men med et regionalt organisatorisk ophæng som en driftsenhed under en administrativ 
enhed, som ved regionsklinikkerne. Det er således hjemmel til at levere praksisydelser i regi 
af regionen, der søges afklaret af Sundhedsministeriet.

Administrationen anbefaler, at Sundhedsministeriets svar til Region Nordjylland samt Danske 
Regioners afdækning af psykologområdet afventes, førend der arbejdes videre med denne 
model.  

Der arbejdes på flere andre veje til at sikre borgerne i regionen en let og tidlig adgang til 
psykologbehandling, herunder 10 års planen for psykiatrien. Ifølge planen skal der etableres 
et tilbud i hver kommune med én indgang til unge og voksne i psykisk mistrivsel, hvor 
borgeren selv kan henvende sig eller henvises fra almen praksis.

Endvidere skal der på almen praksis området i alle regioner etableres en eller flere telefoniske 
psykiatriske specialistrådgivninger, hvor de alment praktiserende læger kan få sparring med 
en speciallæge i psykiatri om patienter med svær psykisk sygdom. Rådgivningsfunktionerne 
skal være etableret inden udgangen af 2023.

Administrationen bemærker, at der er indkommet et lignende forslag i Social- og 
Psykiatriudvalget stillet af Socialdemokratiet. Administrationen vurderer, at forslaget bør 
behandles i Udvalget for Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. 
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

2023 2024 2025 2026
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:

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:

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