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8. Udvidelse af kapaciteten på psykologområdet
INDSTILLING
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:
1. at godkende, at kapaciteten på psykologområdet som følge af finanslovsbevillingen
for 2021 udvides med 17 kapaciteter pr. 1. september 2021.
2. at godkende, at kapaciteten på psykologområdet udvides med yderligere 13
kapaciteter pr. 1. september for at styrke og understøtte serviceniveauet.

POLITISK BEHANDLING
Regionsrådets beslutning den 16. marts 2021:
Godkendt.
Finn Rudaizky (O) og Torben Kjær (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder
deltog Susanne Langer (Ø).
Forretningsudvalgets beslutning den 9. marts 2021:
Anbefalet.
Udvalget for forebyggelse og sammenhængs beslutning den 3. marts 2021:
Anbefalet.

BAGGRUND
Finansloven for 2021 omfatter en bevilling til regionerne gældende fra 2. halvår 2021 til at
permanentgøre og udvide den eksisterende forsøgsordning med gratis
psykologbehandling for unge mellem 18-21 år, der lider af let til moderat depression eller
angst således, at ordningen fremover omfatter personer i aldersgruppen 18-24
år. Administrationen anbefaler, at den ny finanslovsbevilling anvendes til at øge borgernes
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mulighed for psykologbehandling ved at udvide kapaciteten af praktiserende psykologer
med 17 nye kapaciteter.
Administrationen anbefaler en yderligere styrkelse af serviceniveauet på psykologområdet
med henblik på at reducere ventetiden og sikre bedre tilgængelighed til psykologhjælp.
Der har de seneste fire år været et årligt mindreforbrug på budgettet på dette område. På
den baggrund foreslår administrationen at udvide kapaciteten af praktiserende psykologer
med yderligere 13 kapaciteter.
Disse to forslag udgør tilsammen en udvidelse med 30 psykologkapaciteter. Det er
regionsrådet, der har kompetence til at træffe afgørelse om udvidelse af kapaciteten af
praktiserende psykologer.

SAGSFREMSTILLING
Både på nationalt plan og i Region Hovedstaden er der fokus på behovet for
psykologhjælp, herunder særlig behandlingstilbud til unge, der kæmper med angst og
psykisk mistrivsel. I Region Hovedstaden er der op til tre måneders ventetid til behandling
hos praktiserende psykologer.
Udvidelse af psykologkapaciteten med 17 som følge af Finansloven 2021
Regionens borgere betjenes i dag af 256 psykologer. Administrationen anbefaler at
finanslovsbevillingen anvendes til at udvide psykologkapaciteten med 17 nye kapaciteter.
Dermed vil kapaciteten af psykologer øges til 273.
Ved at udvide antallet af praktiserende psykologer gives der øget mulighed for behandling
af alle henvisningsgrupper - herunder behandling af flere borgere i den ny målgruppe for
gratis psykologbehandling, dvs. 22-24-årige med let til moderat angst og depression. Det
forventes, at der efter udvidelsen af antallet af psykologer vil være kapacitet til at varetage
den forventede aktivitetsstigning, som følge af at en ny målgruppe får mulighed for gratis
behandling.
Yderligere udvidelse med 13 psykologkapaciteter
Regionsadministrationen foreslår - udover forslaget om kapacitetsudvidelsen, som er
udløst af finanslovsbevillingen – yderligere at styrke serviceniveauet på psykologområdet.
Ventetiden kombineret med et mindre-forbrug på psykologområdet gennem de seneste
fire år, har betydet en forringelse af serviceniveauet for de borgere, der har behov for
psykologbehandling.
Administrationen foreslår derfor at højne serviceniveauet ved at udvide med yderligere 13
psykologkapaciteter – udover de 17 psykologkapaciteter, som finanslovsbevillingen
foreslås anvendt til. Kapaciteten af psykologer vil med disse udvidelser øges med 30 til i
alt 286.
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Ventetid og kapacitet
Ventetiden til psykologhjælp for personer med let til moderat angst eller depression i
Region Hovedstaden ligger på ca. 12 uger (bilag 1, tabel 2). Ventetiden udgøres af
tidsrummet fra patientens henvendelse til psykologen til patientens første konsultation.
Selvom ventetiden i regionen er på niveau med ventetiden i de øvrige regioner, må 12
ugers ventetid vurderes at være utilfredsstillende set ud fra et borgerperspektiv.
Ventetiden til psykologhjælp for personer med øvrige henvisningsårsager i Region
Hovedstaden ligger på ca. 10 uger (bilag 1, tabel 2). Dette er ligeledes på niveau med
ventetiden i de øvrige regioner. Denne ventetid vurderes ligeledes utilfredsstillende set ud
fra et borgerperspektiv.
Ved udvidelse af antallet af praktiserende psykologer, kan regionen ikke bestemme, hvilke
patienter/henvisningsårsager psykologerne skal behandle. Psykologerne kan selv vælge
hvilke henviste patienter, de tilbyder behandling – blot patienterne er omfattet af
overenskomstens bestemmelser. Regionen forventer, at kapacitetsudvidelsen vil medføre
kortere ventetid for alle henviste patientgrupper.
Region Hovedstaden har en kapacitet på 256 psykologer, hvilket svarer til gennemsnitligt
7.243 borgere pr. psykologkapacitet. Sammenlignet med de øvrige regioner har Region
Hovedstaden det højeste gennemsnitlige antal borgere pr. psykologkapacitet (bilag 1,
tabel 1). Efter udvidelse med 17 nye kapaciteter forventes antallet af borgere pr. kapacitet
at falde med 451 til gennemsnitligt 6.792 borgere. Efter udvidelse med yderligere 13
kapaciteter, forventes antallet af borgere pr. kapacitet at falde med 759 til gennemsnitligt
6.484 borgere, jævnfør nedenstående tabel 1.
Alle regioner har fået tilført midler som følge af denne del af finanslovsbevillingen vedr.
unge med angst og depression. Det vides endnu ikke hvilke udvidelser af
psykologkapacitet, der foretages i de øvrige regioner.

Tabel 1. Borgere pr. kapacitet før og efter udvidelse med 17 kapaciteter
og 13 kapaciteter
Gennemsnitligt antal
Antal kapaciteter borgere
pr. kapacitet
Før udvidelse (status quo)
Efter udvidelse med 17 kapaciteter
Efter udvidelse med yderligere 13
kapaciteter

256
273

7.243
6.792

286

6.484
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Administrationen forventer, at det vil være muligt at rekruttere nye psykologer til de i alt
30 nye kapaciteter. Erfaringer fra de halvårlige opslag af ledige psykologkapaciteter i
Region Hovedstaden viser nemlig, at mange kvalificerede ansøgere afvises, selv ved
opslag af mange ledige kapaciteter.
Økonomi til udvidelse med 17 psykologkapaciteter
Finanslovsbevillingen giver Region Hovedstaden 11,8 mio. kr. mere årligt til drift af de
gratis tilbud om psykologhjælp.
Regionen skal fremover betale den fulde udgift til psykologhjælp for den omhandlede
patientgruppe, når den hidtidige egenbetaling på 40 procent for borgeren bortfalder.
Herudover forventes øgede udgifter for regionen, som følge af øget efterspørgsel på
behandling, når behandlingen bliver gratis for borgeren.
Med kendskab til disse merudgifter er der inden for bevillingen råd til en udvidelse med 17
nye psykologkapaciteter. Se tabel 2.

Tabel 2. Økonomi til udvidelse af psykologkapaciteten, helårligt
Udgift til 17 nye kapaciteter
Merudgift for regionen, når egenbetaling for 18-24 årige bortfalder
Merudgift for regionen, som følge af aktivitetsvækst pga. vederlagsfri
behandlingstilbud
Region Hovedstadens andel af finanslovsbevilling, netto

4,8 mio.kr.
3,1 mio. kr.
3,9 mio. kr.
11,8 mio.
kr.

Se uddybning om økonomi i bilag 2.
Økonomi til yderligere udvidelse med 13 kapaciteter
Regionen har gennem de seneste fire år - fra 2017 til 2020 - haft et mindreforbrug på
psykologområdet på gennemsnitligt 7,7 mio. kr. om året. Mindreforbruget på
psykologområdet udgør ca. 9 % af budgettet i perioden.
Regionen ser gerne, at psykologerne har en høj aktivitet i forhold til psykologbehandling af
regionens borgere, det vil sige arbejder inden for overenskomst om
psykologhjælp. Mindreforbruget på psykologområdet hænger blandt andet sammen med,
at den gennemsnitlige omsætning pr. psykolog på overenskomsten er relativ lav knap 300.000 kr. pr. år. Næsten 20 % af psykologerne i regionen har en omsætning på
under 200.000 kr. i 2020.
Det bemærkes, at en del af psykologområdet hidtil har været finansieret af statslige
satspuljemidler, som er karakteriseret ved at være tidsbegrænsede. De sidste
satspuljemidler forsvinder med finanslovsbevillingen for 2021, og bliver en permanent
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bevilling. Den permanente bevilling giver dermed sikkerhed for udvidelsen af nye
kapaciteter, idet bevillingen ikke er tidsbegrænset og udløber indenfor et par år.
Administrationen forventer, at der på sigt vil være en øget aktivitet på psykologområdet,
idet kravet til psykologernes minimumsomsætning er steget fra 100.000 kr. til 150.000 kr.
pr. 1. januar 2020. For nærværende har 27 psykologer en omsætning, som er under
minimumsomsætningen. Disse psykologer vil blive hørt om baggrunden for den lave
omsætning i forbindelse med administrationens løbende opfølgning på overenskomsten,
jævnfør overenskomstens § 11.
På baggrund af det økonomiske råderum foreslås det, at der afsættes 3,9 millioner kr.
årligt af budgettet på psykologområdet til yderligere udvidelse af antallet af kapaciteter
svarende til 13 psykologkapaciteter. Ved at afsætte 3,9 millioner kr. af budgettet til
udvidelse med nye psykologkapaciteter vil der fortsat være en rest på mere end 3 mio. kr.,
som kan anvendes, såfremt den gennemsnitlige omsætning stiger på psykologområdet.
De ekstra midler vil have helårseffekt i 2022, idet de nye kapaciteter først kan besættes pr.
1. september 2021.
Se uddybning om økonomi i bilag 2.
Øvrige tiltag i Region Hovedstaden
Regionsrådets fokus på at nedbringe ventetiden til psykologhjælp for borgere med angst
eller depression, ses også i Budget 2021. I Budget 2021 er der afsat 2 mio. kr., som i dette
år anvendes til honorering af psykologer, der tilmelder sig en aftale om at behandle ekstra
mange patienter med angst og depression. Der er tale om en indsats, der er begrænset til
2021.
Videre proces
Hvis regionsrådet godkender udvidelse af kapaciteten, varetages den geografiske
placering af ledige psykologkapaciteter jævnfør traditionen af samarbejdsudvalget
vedrørende psykologhjælp. Placeringen besluttes i henhold til Retningslinjer for fordeling
af ledige og nye kapaciteter, som er besluttet af samarbejdsudvalget. Der er tale om
meget konkrete retningslinjer, som bygger på fordeling efter antal borgere i hvert af
regionens planområder, kommuner, samt bydele i Københavns Kommune.
Samarbejdsudvalget vil kunne beslutte en fordeling af de nye kapaciteter på møde den 17.
marts 2021. Herefter vil de nye kapaciteter kunne opslås til besættelse pr. 1. september
2021.
Bemærkninger fra samarbejdsudvalget vedrørende psykologhjælp
Samarbejdsudvalget vedrørende psykologhjælp har på møde den 23. februar 2021 drøftet
en orientering om administrationens forslag til udvidelse og ønsker følgende
bemærkninger forelagt for Regionsrådet:
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Udvalget fandt det generelt positivt med den skitserede udvidelse af kapaciteten på
psykologområdet. Det blev aftalt, at fordelingen af de 30 nye kapaciteter sker i henhold til
”Vejledning til geografisk fordeling af ledige og nye kapaciteter”, som er besluttet af
samarbejdsudvalget i november 2019. Det blev aftalt, at regionen har opmærksomhed på
at følge udviklingen i aktiviteten på området med særligt fokus på ventetiderne.

KONSEKVENSER
Såfremt regionsrådet godkender udvidelse med 17 nye psykologkapaciteter, udvides
antallet af kapaciteter med 17 pr. 1. september 2021. Dermed imødekommes finanslovens
sigte om at skabe behandlingsmulighed for flere unge i aldersgruppen 18-24 år.
Såfremt regionsrådet ikke godkender udvidelsen, vil kapaciteten ikke blive udvidet. Derfor
kan der, som følge af den udvidede ordning med gratis behandling til unge med angst eller
depression, forventes længere ventetid til psykologhjælp end den nuværende ventetid på
10-12 uger.
Såfremt regionsrådet godkender udvidelse med yderligere 13 psykologkapaciteter,
udvides antallet af kapaciteter med 13 pr. 1. september 2021. Dermed imødekommes et
politisk ønske om mulighed for kortere ventetider og dermed bedre serviceniveau.
Såfremt regionsrådet ikke godkender udvidelse med yderligere 13 psykologkapaciteter, vil
kapaciteten ikke blive udvidet med de 13 foreslåede, og derfor kan der ikke forventes
væsentlig kortere ventetid til psykologbehandling.

RISIKOVURDERING
Risikoen ved udvidelsen med 17 nye psykologkapaciteter vurderes til at være lille, idet
finansieringen sker via permanente finanslovsmidler, hvilket muliggør en varig udvidelse.
De hidtidige satspuljemidler til ordningen har været tidsbegrænsede.
Risikoen ved at udvide med yderligere 13 psykologkapaciteter vurderes også til at være
relativ lille, idet finansieringen tages fra et mindre-forbrug, som har været stabilt i fire år.
Hertil kommer, at der ved anvendelse af 3,9 mio. kr. af dette mindre-forbrug fortsat
forventes et mindre-forbrug, som kan dække udgifterne, såfremt de enkelte psykologer
øger deres behandlingsaktivitet og dermed regionens udgifter.

ØKONOMI
Finansieringen af de nye psykologkapaciteter sker via finansloven for 2021. Bevillingen
træder i kraft i 2. halvår af 2021 med helårseffekt i 2022, og udmøntes som permanente
midler over bloktilskuddet til regionen. Region Hovedstadens andel af ordningen udgør 7,2
mio. kr. i 2021 og 14,9 mio. kr. i 2022 og frem. De nuværende satspuljemidler vedrørende
gratis psykologbehandling til de 18-21 årige med let til moderat angst og depression er på
3,1 mio. kr. for regionen og udløber i 2021, hvorved den reelle budgetstigning er på 11,8
mio. kr. i 2022 og frem. Der henvises til bilag 2 i sagen.
Finansieringen af de yderligere 13 kapaciteter tages fra den eksisterende bevilling til
psykologområdet i 2021 og frem, der over de seneste år har udvist et mindreforbrug på i
gennemsnit 7,7 mio. kr. pr. år.
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Bevillingstekniske konsekvenser:
Indstilling
Modtager Beløb (mio.kr.) Varighed Finansiering
At udvidelsen af 17 psykologkapaciteter godkendes CSU
11,8
Varig
FL-2021
At udvidelsen af 13 psykologkapaciteter godkendes CSU
3,9
Varig
Praksisbudgettet

KOMMUNIKATION
Såfremt kapacitetsudvidelsen besluttes af regionsrådet, udsendes en pressemeddelelse
den 17. marts.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES
Sagen behandles i udvalget for forebyggelse og sammenhæng den 3. marts 2021, i
forretningsudvalget den 9. marts 2021 og i regionsrådet den 16. marts 2021.
Geografisk fordeling af de nye kapaciteter kan, såfremt forslag til udvidelse godkendes af
regionsrådet, besluttes af samarbejdsudvalget for psykologhjælp den 17. marts 2021.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON
Anne Skriver / Jean Hald Jensen

JOURNALNUMMER
21004134

Bilag
Bilag 1: Bilag 1
Bilag 2: Bilag 2
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