
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2023-2026 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag – Nemmere fra lægehenvisning til psykolog.

Fremsat af: SF

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?
Unge med symptomer på angst og depression, som er på ordningen med gratis psykologhjælp har 
svært ved at komme videre fra lægehenvisningen, fordi psykologlandskabet er for uoverskueligt 

Hvordan foreslår I, at problemet løses?  
Der kan laves et centralt, nemt opslåeligt register, som alle læger bør give sammen med henvisningen 
(allerhelst digitalt fx på MinSundhed), således, at det er nemt for unge at komme videre i systemet. 
Dette register kan indeholde eksempelvis anmeldelser eller nogle stikord om den relevante psykolog.

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.

Der findes allerede i dag et centralt register på sundhed.dk. Her eksisterer funktionen ’Find 
behandler’, hvor man kan søge efter en psykolog ud fra kriterierne:

 Region
 Kommune
 Psykolog med/uden tilskud ved henvisning
 Køn (på psykolog)
 Alder (på psykolog)
 Afstand til psykolog fra given adresse

Man kan yderligere sortere listen efter:
 Handicapvenlig adgang
 God Adgang
 Email-konsultation
 Tidsbestilling
 Ventetid

Hver psykolog har desuden mulighed for at angive fx specialområder i en kort prosatekst.
Sundhed.dk har ikke en anmeldelsesfunktion eller mulighed for at søge efter stikord.
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Det kan overvejes at informere de praktiserende læger og borgerne om, at sundhed.dk er den 
officielle vejviser til at finde en psykolog. 

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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