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Baggrund for og effekter af omsætningsgrænsen
Indeværende notat beskriver kort baggrunden for samt mulige effekter af
omsætningsgrænsen for behandling af angst og depression.
Det formelle aftalegrundlag for psykologhjælp er fastlagt i
Overenskomsten om psykologhjælp mellem Regionernes Lønnings- og
Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.
Ny overenskomst om psykologhjælp trådte i kraft 1. oktober 2019.
I overenskomsten er det aftalt, hvilke ydelser praksis skal levere, og
hvilken honorering praksis skal have for de enkelte ydelser.
Overenskomsten indeholder desuden aftaler om tilrettelæggelse af
praksis, herunder praksisformer, handikapvenlig adgang,
henvisningsregler, omsætningsforhold, kvalitetsudvikling,
kapacitetsplanlægning og vilkår i øvrigt for udøvelse af ydelser inden for
psykologområdet.
Fsva. omsætningsforhold er der i overenskomsten aftalt et
omsætningsloft for behandling af angst og depression (henvisningsårsag
10 og 11). Således er der for pågældende kategorier fastsat en grænse
for, hvor meget den enkelte yder kan afregne med regionen. Dette mhp.
at understøtte overholdelse af den økonomiske ramme for
henvisningsårsag 10 og 11, der er fastsat med overenskomstens
økonomiprotokollat.
Som følge heraf kan psykologer maksimalt omsætte for et vist beløb
(310.000 kr. pr. januar 2021) årligt vedr. behandling af patienter med
angst og depression. Patienter på den vederlagsfri ordning indgår ikke i
opgørelsen af hverken omsætningsloftet eller den økonomiske ramme.
Hvis psykologen når omsætningsgrænsen på henvisningsårsag 10 og 11,
skal psykologen orientere henviste borgere om, hvor borgeren kan søge
behandling eller finde oplysninger herom. Såfremt omsætningsloftet
overskrides, skal psykologen tilbagebetale overskridelsen til regionen.
Mhp. beskrivelse af omsætningsgrænsens effekter følger nedenstående
tabel, som viser antal kapaciteter i Region Midtjylland, der har ramt
omsætningsloftet i årene 2016-2020
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Antal kapaciteter, der har ramt omsætningsloftet 2016-2020
2016

2017

2018

2019

2020

Antal kapaciteter*, der har
12
5
4
5
2
nået omsætningsloftet
* Det samlede antal kapaciter i RM i årene 2016-2019: 191. I 2020 var tilsv. tal 196.

Det fremgår, at antallet af kapaciteter, der har ramt omsætningsloftet, varierer fra 2 i 2020 og til
12 i 2016. Det er således en lille del af kapaciteterne i regionen, som rammer omsætningsloftet
for henvisningsårsag 10 og 11.
Som sådan er der for langt størstedelen af de praktiserende psykologer i regionen intet til hinder
for at kunne tage flere patienter i behandling på henvisningsårsag 10 og 11 indenfor gældende
økonomiske ramme.
I forlængelse af ovenstående kan desuden oplyses, at samarbejdsudvalget for psykologer har
besluttet, at mulige modeller for en udvidelse af omsætningsloftet for angst og depression skal
afdækkes. I den forbindelse kigges bl.a. på en model inspireret af en fungerende model i Region
Hovedstaden, som gør det muligt for psykologer, der har nået 80 % af omsætningsgrænsen, at
ansøge om og få tildelt ekstra samtalekvoter mhp. behandling af angst og depression. Med en
sådan model vil det således være muligt at imødekomme de psykologer, som nærmer sig
omsætningsgrænsen, fx fordi de har specialiseret sig i behandling af angst og depression.
Som sådan er vurderingen, at der med den grænse, som sættes for omsætning på baggrund af
henvisningsårsag 10 og 11, for langt størstedelen af regionens kapaciteter forsat er mulighed for at
tage flere patienter i behandling. Den begrænsende effekt, som omsætningsloftet måtte have for
nogle kapaciteter ift. muligheden for at tage flere patienter, har foranlediget, at der, som nævnt
ovenfor, er igangsat en proces mhp. afdækning af mulige modeller for en udvidelse af
omsætningsloftet for angst og depression.
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