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Kapacitet  Udvikling Øvrige 
bemærkninger 

Forslag til ændringer i planen (ændringer fremgår 
med fed skrift) Samarbejde med det øvrige 

sundhedsvæsen 
Kvalitetsudvikling i 
psykologpraksis 

Albertslund 
Kommune 

Kan tilslutte sig de 
opstillede 
målsætninger og 
anbefalinger 
herunder især, at der 
sikres en definition 
af handicapegnede 
adgangs- og 
toiletforhold, og at 
handicaptilgængelig
heden øges. 

Har forståelse for, at 
praksisudviklingsplanens ramme 
er overenskomst for 
psykologhjælp og at ydelser 
udenfor overenskomsten derfor 
ikke indgår i planen. Kommunen 
finder det alligevel ønskværdigt, 
at udviklingsplanen også har mere 
fokus på (elektronisk) 
kommunikation og samarbejde 
med andre parter i 
sundhedsvæsenet, herunder især 
kommunerne, som både henviser 
til psykologerne og er afhængige 
af et godt og konstruktivt 
samarbejde, ganske vist udenfor 
overenskomsten. 

Kommunen kan med disse 
bemærkninger tilslutte sig de 
opstillede målsætninger og 
anbefalinger. 

I lighed med udviklingsdelen 
om samarbejde med det 
øvrige sundhedsvæsen 
finder kommunen, at 
udvikling af kvalitet også 
kunne styrkes ved mere 
konkret at medtænke 
områder udenfor overens-
komsten, herunder særligt 
de ydelser, kommunerne 
primært gør brug af.  

Herudover kan kommunen 
støtte de opstillede 
målsætninger og 
anbefalinger. 

Der er tale om 
et admini-
strativt hørings-
svar, som ikke 
har været 
behandlet 
politisk i 
kommunen. 

 

Handicaptilgængelighed: det præciseres hvordan, 
der skal arbejdes hen imod, opnåelsen af en øget 
tilgængelighed for handicappede til psykologpraksis. 
 
Ønske om fokus på samarbejde med kommunerne: 
Der indføjes et kort afsnit, hvor samarbejdsflader 
mellem praktiserende psykologer og kommuner om 
patienter, som behandles indenfor psykologernes 
overenskomst med regionerne, adresseres  som et 
muligt tema til drøftelse mellem region og 
kommuner eventuelt i regi af sundhedsaftalerne. 
 
Herudover ingen ændringer i planen.  
 
I forhold til ønsker om samarbejde mellem 
psykologer og kommuner, som ligger udover 
overenskomsten mellem RTLN og Dansk 
Psykologforening: Disse ønsker kunne rettes mod 
vejledning fra KL og Dansk Psykologforening ’Det 
socialt-psykologiske samarbejde 2011’.  
Ønskerne noteres dog og anvendes som inspiration i 
praksiskonsulentens opgaver i forhold til at forbedre 
den tværsektorielle kommunikation (mellem 
praktiserende psykologer og kommuner). 
 
 

Københavns 
Kommune 

Tilslutter sig at 
Amager Øst og 
Amager Vest samles i 
et praksisområde og 
anbefaler at 
Brønshøj-Husum 
lægges sammen med 
Vanløse til et samlet 
område. 
Med udgangspunkt i 
den stigende 
aktivitet i 

Understreger vigtigheden af 
psykologernes kommunikation og 
samarbejde med det 
omkringliggende sundhedsvæsen, 
og anbefaler at der arbejdes på 
patientforløbsbeskrivelser for de 
største diagnosegrupper for at 
sikre sammenhængende forløb. 
Efterspørger en beskrivelse af 
samarbejdet med de kommunale 
behandlere, dat patienter, der 
behandles hos psykolog, ofte også 

 Høringssvaret 
er underskrevet 
af sundheds- og 
omsorgsborgm
esteren. 
 
Kommunen 
finder, at de 
strategiske 
politiske 
målsætninger i 
planen, sætter 

Handicaptilgængelighed: det præciseres hvordan, 
der skal arbejdes hen imod, opnåelsen af en øget 
tilgængelighed for handicappede til psykologpraksis. 
 
Ønske om fokus på samarbejde med kommunerne: 
Der indføjes et kort afsnit, hvor samarbejdsflader 
mellem praktiserende psykologer og kommuner om 
patienter, som behandles indenfor psykologernes 
overenskomst med regionerne, adresseres  som et 
muligt tema til drøftelse mellem region og 
kommuner eventuelt i regi af sundhedsaftalerne. 
 



psykologpraksis 
finder kommunen 
det vigtigt, at der 
sker en systematisk 
monitorering af de 
faktorer, der 
påvirker kapaciteten 
med henblik på 
løbende at evaluere 
kapaciteten. 
Kommunen støtter 
op om flere 
praksisfælleskaber, 
og vil gerne bidrage 
med erfaringer fra 
sundhedshuse hvor 
praktiserende 
psykologer indgår. 
Understreger 
vigtigheden af at 
borgerne har adgang 
til ventetider.  
Anbefaler at 
ventetiderne 
offentliggøres 
hyppigere end hver 
anden måned og at 
de opgøres mere 
solidt. 
Tilslutter sig 
vigtigheden af fysisk 
og elektronisk 
tilgængelighed, og 
der bør arbejdes 
yderligere for at gøre 
tilgængeligheden 
bedre. 

er i et kommunalt 
behandlingsforløb. Der peges på 
at samarbejde og koordinering af 
indsatser er vigtigt vedr. børn 
under 18 år når disse er i 
behandling i det kommunale PPR 
regi, og vedr. voksne over 18 år 
når disse har tilknytning til det 
sociale behandlersystem i 
kommunen. 
Bifalder at planen lægger op til at 
granske snitflader og udvikle 
samarbejde mellem 
behandlingspsykiatrien, 
praktiserende psykiatere, almen 
praksis og psykologer. Dette for i 
højere grad at forebygge at sociale 
problemer eller psykisk sårbarhed 
udvikler sig til sværere problemer. 

de rette, 
overordnede 
rammer for 
psykologernes 
virke. 

 
Herudover ingen ændringer i planen.  
 
I forhold til ønsker om samarbejde mellem 
psykologer og kommuner, som ligger udover 
overenskomsten mellem RTLN og Dansk 
Psykologforening: Disse ønsker kunne rettes mod 
vejledning fra KL og Dansk Psykologforening ’Det 
socialt-psykologiske samarbejde 2011’.  
Ønskerne noteres dog og anvendes som inspiration i 
praksiskonsulentens opgaver i forhold til at forbedre 
den tværsektorielle kommunikation (mellem 
praktiserende psykologer og kommuner). 
 
Kommunens forslag om udvikling af 
patientforløbsbeskrivelser for de største 
diagnosegrupper til sikring af sammenhængende 
forløb noteres til inspiration for implementering af 
praksisplanen.  
 
 Anbefalingen om at ventetider offentliggøres 
hyppigere og opgøres mere solidt kan ikke 
imødekommes i praksisudviklingsplanen, da 
ventetidernes offentliggørelse fastlægges i 
overenskomsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gentofte Kommune    Ingen 
kommentarer 

Ingen ændringer i planen. 

Danske psykiatere 
og børne-
ungdomspsykiateres 
organisation (DPBO) 

Finder, at den lange 
ventetid til 
psykologbehandling 
kan reduceres ved 
udvidelse af 
kapaciteten i 
psykologpraksis.  
 
Ser gerne, at der 
udvikles 
praksisfællesskaber 
mellem psykologer og 
praktiserende 
speciallæger i psykiatri 
og børne- og 
ungdomspsykiatri. 

Ser gerne, at der videreudvikles på det 
meget begrænsede samarbejde 
mellem psykologpraksis og 
praktiserende speciallæger i psykiatri 
og børne- og ungdomspsykiatri. 
Relevant at se på muligheden for at 
udvikle samarbejdsmodeller og 
praksisfællesskaber. 
Finder det hensigtsmæssigt, om der 
kunne blive mulighed for en 
koordinerende behandling mellem 
praktiserende psykolog og 
praktiserende speciallæger i psykiatri 
og børne- og ungdomspsykiatri. 
Støtter planens anbefaling om at 
afdække behovet for tværfagligt 
samarbejde omkring konkrete 
patientforløb. 
 

 Anbefaler at 
henvisningsårsag
erne til 
psykologhjælp 
udvides, således 
at 
psykologbehandli
ng for børn og 
unge under 18 år 
kan 
imødekommes. 
 
Arbejder (i andet 
regi) for mulighed 
for at 
praktiserende 
speciallæger i 
psykiatri og i 
børne- og 
ungdomspsykiatri 
kan henvises 
direkte til 
praktiserende 
psykolog og 
psykologiske 
kognitive tests. 

Ingen ændringer i planen. 
 
Vedr. eventuel udvidelse af kapaciteten for at 
nedbringe ventetiden til behandling i psykologpraksis 
anbefaler planen, at behovet for ændringer i 
kapaciteten løbende monitoreres. 
 
Ønsket om udvikling af praksisfællesskaber mellem 
psykologer og praktiserende speciallæger i psykiatri 
og børne- og ungdomspsykiatri noteres til brug i 
implementering af planens anbefalinger om 
understøttelse af etablering af praksisfællesskaber og 
afdækning af behovet for tværfagligt samarbejde. 
 
Ønsket om etablering af samarbejdsmodeller og 
samarbejde omkring konkrete patientforløb mellem 
psykologer og speciallæger i psykiatri og børne- og 
ungdomspsykiatri noteres til brug i implementering af 
planens anbefalinger om tværfaglig kommunikation 
og samarbejde.  
 
Henvisning af børn til psykologhjælp er en 
eksisterende mulighed. 

Hvidovre Hospital    Amager og 
Hvidovre 
Hospital tager 
planudkastet til 
efterretning. 

Ingen ændringer i planen. 

      

 


