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Sygesikringens Administrative Information vedrørende aftale mel-     
lem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening                               
om regionale samarbejdsudvalg 
 
Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening har 
indgået vedlagte aftale om nedsættelse af regionale samarbejdsudvalg for 
hver af de kommende 5 regioner.  
 
Der indsættes i overenskomst for psykologhjælp §§ 4A og 4B i Kapitel ll. 
 
Aftalen vedrører de regionale samarbejdsudvalgs sammensætning, mø-
dekadence, beslutningskompetence og opgaver. 
 
Samarbejdsudvalgene skal bl.a. behandle emner vedrørende overenskom-
sten, kvalitetsudviklingsprojekter, afregning i forhold til indtægtsgrænsen 
og sager om dispensation fra fristen om elektronisk afregning. Samar-
bejdsudvalgene skal ikke behandle klagesager. 
 
Parterne har aftalt, at man i løbet af den næste overenskomstperiode vil 
vurdere de lokale regionale samarbejdsudvalgs sammensætning, opgaver 
og funktion. 
 
Aftalen træder i kraft den 01-04-2007.  
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Aftale vedrørende regionale samarbejdsudvalg på psyko-
logområdet 
 
Parterne er enige om, at der nedsættes regionale samar-
bejdsudvalg i overenskomst for psykologhjælp mellem Syge-
sikringens Forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening 
for hver af de kommende 5 regioner.  
 
Det foreslås, at der indsættes to nye bestemmelser; §§ 4A og 
4B under kapitel ll. Udvalg i overenskomst for psykologhjælp 
sålydende: 
 
Kapitel II. Udvalg 
§ 4A. Samarbejdsudvalg (GÆLDENDE FRA 01-04-2007) 
 
Stk. 1. 
I hver region, nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af 6 
medlemmer. 
 
Stk. 2.  
Regionsrådet og kommunerne i regionen udpeger tilsammen 
3 medlemmer, hvoraf kommunerne i regionen udpeger 1 
medlem og regionen udpeger 2 medlemmer. 3 af medlem-
merne udpeges blandt psykologer i regionen af Dansk Psy-
kolog Forening.  
 
Stk. 3.  
Samarbejdsudvalget holder møde 2 gange årligt og i øvrigt, 
når 1 af medlemmerne stiller krav herom. 
 
Stk. 4 
Udvalget kan kun træffe afgørelse, såfremt samtlige med-
lemmer er enige. I andre tilfælde skal sagen forelægges 
landssamarbejdsudvalget. 
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Stk. 5 
Spørgsmål af principiel karakter skal af samarbejdsudvalget 
forelægges landssamarbejdsudvalget. 
 
 
 

PROTOKOLLAT: 
Parterne er enige om, at man i løbet af den næste 
overenskomstperiode vil vurdere de lokale regiona-
le samarbejdsudvalgs sammensætning, opgaver og 
funktion.  

 
 
§ 4B. Samarbejdsudvalgets opgaver 
 
Stk. 1. 
Samarbejdsudvalget behandler emner vedrørende overens-
komsten i regionen.  
 
Stk. 2.  
Samarbejdsudvalget har til opgave at fremme arbejdet med 
kvalitetssikring, herunder ved iværksættelse af kvalitetsudvik-
lingsprojekter. Samarbejdsudvalget orienterer landssamar-
bejdsudvalget om initiativer på kvalitetsudviklingsområdet. 
 
Stk.3.  
Samarbejdsudvalget drøfter forhold med henblik på samord-
ning mellem psykologerne og det øvrige sundhedsvæsen. 
 
Stk. 4.  
Samarbejdsudvalget vurderer 1 gang årligt om psykologen 
har en afregning gennem en toårig periode til regionen, som 
er mindre end den til enhver tid gældende indtægtsgrænse. 
Hvis dette ikke er tilfældet, skal samarbejdsudvalget indberet-
te sagen til landssamarbejdsudvalget med en indstilling om, 
at der skal dispenseres fra indtægtsgrænsen eller at psyko-
logen ikke længere kan praktisere for regionen jf. protokollat 
til § 15 vedrørende minimumsafregning. 
 
Stk. 5 
Samarbejdsudvalget skal tage stilling til ansøgninger om di-
spensation fra fristen for anskaffelse og anvendelse af IT i 
psykologpraksis jf. § 27A stk. 1. Ved uenighed skal sagen fo-
relægges Landssamarbejdsudvalget. 
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Ikrafttrædelse 
Aftalen træder i kraft 01-04-2007. 
 
 
 
København den     2006  
 
 
 
For Sygesikringens Forhandlingsudvalg 
 
 
 
 
 
For Dansk Psykolog Forening  
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