
PROTOKOL 

Den 6. november 2013   SAMARBEJDSUDVALGET 

 FOR PSYKOLOGHJÆLP 

 

 

SAG NR. 3 

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017, godkendelse efter høring 

 

 

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

 

1. at ændringsforslag til Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 drøftes og ændringer 

aftales. 

2. at samarbejdsudvalget nedsætter en implementeringsgruppe og udpeger repræsentanter hertil. 

3. at samarbejdsudvalget godkender kommissorium for implementeringsgruppen. 

 

 

RESUME  

 

Høringsudkast til Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 har været udsendt i høring i 

perioden 26. august til 20. september 2013. 

 

På baggrund af høringssvarene og regionsrådets bemærkninger ved behandling af høringsudkastet 

den 20. august 2013 foreslås enkelte ændringer i planen. Ændringerne vedrører anbefalinger om 

fysisk tilgængelighed til psykologpraksis og psykologernes samarbejdsflader til kommuner.  

 

Vedrørende fysisk tilgængelighed fremsætter både psykologernes repræsentanter og 

administrationen ændringsforslag, idet styregruppen for praksisplanen ikke har opnået enighed om 

yderligere anbefalinger til fremme af handicaptilgængelighed. 

 

Opnås enighed om formuleringerne i den nye praksisplan forslås, at der nedsættes en 

implementeringsgruppe og at kommissoriet for denne godkendes 

 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Praksisplan for psykologhjælp 2014-2017 har efter godkendelse i samarbejdsudvalg for 

psykologhjælp samt behandling regionsrådet været udsendt i høring i perioden 26. august til 20. 

september 2013. Der er modtaget svar fra 5 parter, hvoraf 2 ikke har indholdsmæssige kommentarer 

til planen. I bilag 1 ses de samlede høringssvar. 

 



I bilag 2 er en samlet oversigt over de indholdsmæssige kommentarer og forslag til ændringer. 

Generelt er planen blevet vel modtaget.  

 

Handicaptilgængelighed 

Ved regionsrådets behandling af høringsudkastet den 20. august 2013 gav regionsrådet følgende 

bemærkning ved tiltrædelse af, at planudkastet sendtes i høring:  
 

Regionsrådet lægger stor vægt på, at der etableres handicaptilgængelighed de steder, 

hvor dette ikke er tilfældet i dag og på at ventetidsdata opdateres hos de 

privatpraktiserende psykologer  

 

Der gives fra de besvarende kommuner ligeledes et klart ønske om, at der arbejdes yderligere med 

forbedring af handicaptilgængeligheden.  

 

Psykologernes repræsentanter i styregruppen og administrationen har ikke opnået enighed om 

ændrede formuleringer, som kan præcisere, hvordan der skal arbejdes hen imod øget 

handicaptilgængelighed. 

 

Herunder ses henholdsvis administrationens forslag og psykologsidens forslag til ændringer 

vedrørende handicaptilgængelighed.  

 

Administrationen foreslår følgende 

Formulering i brødteksten om ændring af den nuværende flyttevejledning. (Afsnit 4 s. 25):  

”Med henblik på at fremme forholdene for personer med handicap i psykologpraksis i Region 

Hovestaden revideres den nuværende flyttevejledning. Revisionen skal tage udgangspunkt i 

praksisudviklingsplanens mål ’Psykologpraksis er tilgængelig for personer med handicap’” 

 

Forslag til ændring af anbefaling om flyttevejledning og forslag til ny anbefalinger fra 

administrationen. (Afsnit 4 s. 25): 

• ”At vejledningen for afgørelser om flytning af praksis revideres med henblik på at fremme 

tilgængeligheden til psykologpraksis for personer med handicap.” 

 

Ny anbefalinger: 

• ”At regionen, ved ansøgninger om nedsættelser i praksis, gennem bedømmelsesudvalget, 

arbejder for at ny praksis skal være handicaptilgængelige.” (Afsnit 4 s. 26) 

• ”at der gennemføres en undersøgelse af muligheden for forbedring af tilgængeligheden for 

handicappede i psykologpraksis. Undersøgelsen gennemføres af den ekstern rådgivende 

organisation med henblik på at kortlægge tilgængeligheden i praksis. Der er indgået dialog om 

konkretisering af undersøgelsen.” (Afsnit 4 s. 26) 

Administrationens forslag er indarbejdet med synlige rettelser i udkastet til praksisplan i afsnit 4 

’Tilgængelighed for personer med fysiske handicap’ s. 24-26. (Bilag 3) 

 



Psykologernes repræsentanter i styregruppen foreslår følgende: 

Formulering i brødteksten om ændring af den nuværende flyttevejledning:     

”Med henblik på at fremme forholdene for personer med handicap i psykologpraksis i Region 

Hovedstaden ændres den nuværende flyttevejledning, således at der sikres det fornødne fremskridt i 

forhold til målet ’Psykologpraksis er tilgængelig for personer med handicap’, bør der under 

hensyntagen til de økonomiske forhold i forbindelse hermed, i videst muligt omfang etables 

hensigtsmæssigt forhold for bevægelseshæmmede såvel med hensyn til adgangsforhold til 

kliniklokalerne som med hensyn til indretning af disse jf. § 11, stk. 2” 

 

Forslag til ændring af anbefaling om flyttevejledning og forslag til ny anbefalinger fra 

psykologsiden: 

• ”Handicaptilgængelighed skal indgå som et væsentligt (slettes) kriterium, når 

samarbejdsudvalget træffer beslutning vedrørende ansøgning og flytning, bør der under 

hensyntagen til de økonomiske forhold i forbindelse hermed, i vides muligt omfang etables 

hensigtsmæssigt forhold for bevægelseshæmmede såvel med hensyn til adgangsforhold til 

kliniklokalerne som med hensyn til indretning af disse jf. § 11, stk. 2” 

• Handicaptilgængelighed skal udgøre en betingelse ved ansøgning om ny nedsættelse i praksis 

(slettes) 

• ”at der gennemføres en undersøgelse af muligheden for forbedring af tilgængeligheden for 

handicappede i psykologpraksis. Undersøgelsen gennemføres af en ekstern rådgivende 

organisation. Der er indgået dialog om konkretisering af undersøgelsen for at belyse den 

nuværende situation samt behovet tilgængelighed for handicappede.” 

 

Notat med psykologsidens forslag i den fulde ordlyd vedlægges. (Bilag 4)  

 

Der ønskes en drøftelse i samarbejdsudvalget med henblik på, at konkrete ændringer aftales og, at 

planen med aftalte ændringer kan godkendes på dette samarbejdsudvalgsmøde.  

 

Tværfagligt samarbejde 

Flere høringsparter støtter planens fokus på tværfagligt samarbejde, og giver forslag hertil, som kan 

indtænkes i implementering af planens anbefalinger.  

 

Samarbejdsflader til kommunerne 

De besvarende kommuner fremsætter ønsker om, at planen også sætter fokus på det tværsektorielle 

samarbejde mellem praktiserende psykologer og kommunerne. Styregruppen foreslår en kort 

tilføjelse til planen om dette. Tilføjelsen rummer ikke nye anbefalinger. Tilføjelsen sættes ind i 

afsnit ’2. Organisatorisk kvalitet’ lige efter afsnittet om samarbejde med psykiatri og lige inden 

afsnit om sundhed.dk. 
 

Den videre proces 

Såfremt samarbejdsudvalget godkender planen med aftalte rettelser, vil den efterfølgende blive 

forelagt regionsrådet til godkendelse.  



 

For at kunne indlede implementering af planen, indstilles det, at samarbejdsudvalget nedsætter en 

styregruppe for implementering af praksisudviklingsplanen. Det er ønsket at styregruppen kan 

påbegynde arbejdet i 1. halvår af 2014 under forudsætning af planens godkendelse i regionsrådet. 

Til at understøtte styregruppens arbejde har administrationen udarbejdet udkast til et kommissorium 

(bilag 4). Kommissoriet fastlægger rammerne for styregruppens arbejde med implementering af 

planen, herunder at der refereres til samarbejdsudvalget. Det medfører, at samarbejdsudvalget 

løbende orienteres om prioritering og fremdriften i arbejdet og får alle principielle beslutninger til 

godkendelse. 

 

Administrationen foreslår, at implementeringsgruppen kommer til at bestå af to repræsentanter for 

psykologerne i samarbejdsudvalget og to repræsentanter fra regionsadministrationen. 

 

 

SAMARBEJDSUDVALGETS BESLUTNING 

 

Ad. 1 at ændringsforslag til Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017 drøftes og 

ændringer aftales. 

 

Udvalget aftalte følgende rettelser til praksisudviklingsplanen: 

 

Praksisudviklingsplanens afsnit 4. Tilgængelighed. 

 

Side 24: 

Lige efter afsnitsoverskrift ”Tilgængelighed for personer med fysiske handicap” - Præcisering af 

tekst: 

 

’Cirka 5,7 procent af den danske befolkning har et handicap. Det antages, at en tilsvarende procent 

af befolkningen i Region Hovedstaden har et handicap. 1 

 

Samt ny fodnote med uddybning af denne oplysning: 

 
1
 Danske Handicaporganisationer organiserer 320.000 mennesker i Danmark fordelt på forskellige 

handicaporganisationer, hvilket giver et muligt tal for, hvor mange mennesker, der lever med et handicap. Dette svarer 
til, at 5,7 procent af befolkningen i Danmark har et handicap. Der findes ingen registreringer, som kan vise det eksakte 
antal af mennesker med handicap. 

 

Ny faktabox indsættes lige efter afsnittet, som begynder med ”Det er en fælles målsætning,..” og 

lige inden afsnittet, som begynder med ” Psykologer er således ikke forpligtet….” 
 

Faktaboks 11 

 

Handicaptilgængelighed i henhold til overenskomstens  tekst , anmærkning til § 11, stk. 2: 



 

”Klinikken skal indeholde et konsultationslokale, der udelukkende anvendes til praksis. Der bør 

være fri og ubesværet adgang til konsultationslokalet, og der bør i umiddelbar tilknytning hertil 

være adgang til toilet og håndvask. Ved etablering af kliniklokaler i forbindelse med tiltrædelse af 

overenskomsten, ved flytning af klinik samt i forbindelse med nyindretning af eksisterende 

kliniklokaler bør der, under hensyntagen til de økonomiske forhold i forbindelse hermed i videst 

muligt omfang etableres hensigtsmæssige forhold for bevægelseshæmmede såvel med hensyn til 

adgangsforhold til kliniklokalerne som med hensyn til indretningen af disse. Oplysninger om 

adgangsforholdene bør foreligge i en form, der gør det muligt for den bevægelseshæmmede at 

relatere dem til sine bevægelsesproblemer.” 

 

Side 25:  

Nyt afsnit til side 25, indsættes som tredje afsnit inden anbefalingerne: 

 

’Regionen og Dansk Psykologforenings repræsentanter er enige om, at ved nyindsættelser i praksis 

skal der ud over den faglige vurdering lægges vægt på praksisplanens intentioner. Regionen lægger 

vægt på, at nynedsatte praksis skal være tilgængelige for personer med handicap.’ 

 

Rettelser til anbefalingerne side 25-26: 

Pind nr. 2 rettes til følgende ordlyd: 

 

• At vejledningen for afgørelser om flytning af praksis revideres med henblik på at tilstræbe 

tilgængelighed til psykologpraksis for personer med handicap.  

 

Pind nr. 3 slettes. Administrationens ændringsforslag slettes (’at regionen ved ansøgninger om 

nedsættelser i praksis, gennem bedømmelsesudvalget, arbejder for at ny praksis skal være 

handicaptilgængelige.’) 

 

Pind nr. 6 (nu nr. 5) rettes til følgende ordlyd: 

 

• At der i planperioden gennemføres en kortlægning af tilgængeligheden for handicappede i 

psykologpraksis. Undersøgelsen gennemføres af en ekstern rådgivende organisation. 

Tilrettet plan med synlige rettelser (i forhold til Høringsudkast behandlet i samarbejdsudvalget juni 

2013) vedlægges protokollen. 

 

Den reviderede plan forelægges for regionsrådet. 

 

Ad. 2 at samarbejdsudvalget nedsætter en implementeringsgruppe og udpeger 

repræsentanter hertil. 

 



Tiltrådt. Fra psykologside indgår Kirsten Bjerregaard og Merete Strømming. Fra administrationen 

udpeges 2 repræsentanter. 

 

Ad. 3. at samarbejdsudvalget godkender kommissorium for implementeringsgruppen. 

 

Kommissoriet godkendtes med den tilføjelse, at styregruppen også skal foreslå geografisk placering 

af psykologkapaciteter ved opslag. 

 

 

Bilagsfortegnelse: 

1. Alle høringssvar til planen. 

2. Skema med konsekvenser af høringssvar. 

3. Udkast til Praksisplan for psykologhjælp 2014-2017, med synlige rettelser. 

4. Notat fra Kirsten Bjerregaard med psykologsidens ændringsforslag vedrørende tilgængelighed for handicappede 

(7.10.2013). 

5. Udkast til kommissorium for implementeringsgruppen.  

 

Sagsnr: 13007963  

Sagsbehandler: Pernille Breum 

 


