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Vedr.: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i 
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper:

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende 
ovennævnte.

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 blev det aftalt at indføre en forsøgsordning med 
vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 18-20 år, som lider af depression eller angst. 
Forsøgsordningen løber fra 1. juli 2018 til og med 2021.

DPS er positiv over forsøgsordningen, der støtter en fuld økonomisk dækning af psykologbehandling for 
de unge mellem 18-20 år. Det er en sårbar periode af livet og det er afgørende at de unge kan få adgang 
til behandling uafhængigt af deres økonomiske vilkår. 
Det vil sandsynligvis gøre nemmere for nogle i den gruppe at søge hjælp. Man kan muligvis forudsige at 
det ny ordning vil formindske risikoen af tabet af deres færdigheder og have en forebyggende effekt mod 
udviklingen af alvorligere symptomer. 

DPS vil dog gøre opmærksom på at det drejer sig om en forsøgsordning af 3 år og det er vigtigt at man 
bruger lejligheden til at undersøge effekten. 

DPS understreger at alderen for debut af langt de fleste psykiatriske sygdomme er inden det 25. år.  Det 
kunne være en anden vigtig argument for at udvide forsøgsordningen op til 25 års alder, hvis 
forsøgsordningen viser positive resultater. Forsøgsordningen løser dog ikke det grundlæggende problem i 
forbindelse med debut af psykiske sygdomme.  Mange erkender det ikke ved debut og det fører til 
uddannelsesophør og svigtende tilknytning til arbejdsmarkedet.  Der synes en klar og tydeligt 
indgangsport for unge over atten år. Ved henvendelser er en afklaring af symptomernes alvor vigtig. Det 
vil nok kræve en nemmere adgang til speciallæge ressourcer. Dette er kun et lille løft i vejen mod en 
bedre indsats overfor unge mennesker med debuterende psykiske sygdomme.

På Dansk Psykiatrisk Selskabs vegne

Annick Urfer Parnas
Overlæge, ph.d
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