Version pr. 28.08.2020

Implementeringsplan – anbefalinger i praksisplan for psykologer
Anbefaling
Anbefalinger for kapacitet
At samarbejdsudvalget følger udviklingen i kapaciteten – herunder betydningen af
implementeringen af nye indsatser.
Anbefalinger for tilgængelighed
 At Region Midtjylland i planperioden tilstræber, at 60 procent af
psykologpraksis med ydernummer i regionen har handikapadgang.

Tidsperspektiv
Opfølges løbende på møder i Samarbejdsudvalget.

Løbende indsats.



At der i regi af Samarbejdsudvalget sker en undersøgelse af den nuværende
tilgængelighed for handikappraksis, således informationerne i yderregistret
opdateres, hvilket ligger til grund for oplysningerne på sundhed.dk. Dermed
sikres, at informationerne omkring handikap lever op til byggelovgivningens
regler, og at borgere med funktionsnedsættelse kan stole på disse oplysninger.

Samarbejdsudvalget vil blive præsenteret et
forslag til gennemførelse af undersøgelse på møde
den 4. februar 2021 (udsat pga. COVID-19).



At der i regi af Samarbejdsudvalget udarbejdes en vejledning om flytning af
praksis internt i regionen. Vejledningen skal klarlægge, hvad
Samarbejdsudvalget lægger vægt på i forbindelse med en ansøgning om
flytning samt en ansøgning om dispensation for handikapadgang i henhold til §
19 i overenskomsten. Indholdet i vejledningen vil blandt andet omhandle, hvad
psykologerne bør undersøge, før de ansøger om flytning eller dispensation fra
handikap-adgang.

Blev godkendt på møde i Samarbejdsudvalget den
6. februar 2020.

Anbefalinger for sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen
 At patienternes perspektiv inddrages i den videre udmøntning af
praksisplanen.



At antallet af epikriser fra psykologer til almen praksis øges til 90 % af
henvisningerne ved udgangen af 2021.
At der igangsættes et arbejde med henblik på, at styrke kvaliteten af
epikriser/henvisninger samt antallet af epikriser.

Løbende indsats.

Det blev på møde i Samarbejdsudvalget for
psykologer besluttet at igangsætte tiltag for at
øge antallet af epikriser:
 Nedsættelse af en arbejdsgruppe med
repræsentation af relevante parter,
herunder også praktiserende læger, der
skal arbejde med den gode henvisning
til psykologpraksis samt den gode
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epikrise til praktiserende lægere.


Derudover anbefales det, at det
undersøges, hvilke psykologer der ikke
fremsender epikriser til praktiserende
læger, samt hvad årsagen hertil er.

Der igangsættes tiltag i 4. kvartal 2020 (udsat
pga. COVID-19).


At der etableres tværsektorielle netværk for psykologpraksis i Region
Midtjyllands klynger, hvor klyngerne identificerer relevante aktører med
henblik på deltagelse.

Der igangsættes tiltag i 1. kvartal 2021 (udsat
pga. COVID-19).



At psykologer indenfor de givne rammer søger faglige fællesskaber ved
etablering af praksis enten med andre psykologer eller i sundhedshusene i
Region Midtjylland.

Der lægges vægt på denne anbefaling ved flytning
og tildeling af nye ydernumre.

Anbefalinger for kvalitetsudvikling i psykologpraksis
 At der i praksisplanperioden undersøges tiltag, der kan åbne op for en øget
anvendelse af gruppebehandling i psykologpraksis.

Denne anbefaling er håndteret i regi af ny
overenskomst for psykologhjælp.
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