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KL's høringssvar vedrørende udvidet psykologbehandling til unge mellem 

18 og 20 

 

KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i prak-

sissektoren for særligt udsatte grupper med i høring, hvorefter der indføres en for-

søgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 18-20 år, som li-

der af depression eller angst. 

 

Kommunerne oplever stor vækst i gruppen af børn, unge og voksne med psykiske 

vanskeligheder og hilser tiltag, der letter adgangen til behandlingsindsatser vel-

komne.  

 

KL bakker således også op om, at unge i alderen 18-20 får lettere adgang til psyko-

logbehandling og har ikke bemærkninger til den konkrete ændring af lovteksten.  

 

Der kan imidlertid med fordel være opmærksomhed på, at angst og depression hos 

unge kan være en reaktion på mange problematikker, herunder et hashmisbrug, 

hvorfor det er væsentligt, at de unge ikke udelukkes fra at benytte muligheden, hvis 

symptomerne har sammenhæng til fx sociale eller misbrugsrelaterede problemstillin-

ger. Dels at det er væsentligt, at der sikres en kobling til blandt andet ungdomsud-

dannelser og de kommunale organisationer, såfremt der er behov for opfølgende 

handling.  

 

Endelig skal KL påpege, at det i et længere perspektiv med fordel kan overvejes, 

hvordan der kan sikres den nødvendige psykologbehandling til den stigende gruppe 

af borgere med psykiske vanskeligheder. I den sammenhæng bør det overvejes, 

hvordan der nationalt kan ske et økonomisk løft, så de kommunale funktioner kan 

oprustes med psykologer, der kan varetage terapeutiske indsatser til borgere med 

psykiske vanskeligheder.  

 

KL forbeholder sig ret til at komme med supplerende bemærkninger efter politisk be-

handling, som ikke har været mulig indenfor høringsperioden. KL tager samtidig for-

behold for eventuelle økonomiske konsekvenser af forslaget.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Niels Arendt Nielsen 
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