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Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i 

praksissektoren for særligt udsatte grupper 

 
Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev det aftalt at fjerne 

aldersloftet for tilskud til psykologbehandling af angst samt at udvide den 

igangværende forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 

18-20 år, der lider af depression eller angst til også at omfatte 21-årige. 

 

De to initiativer implementeres med en ny bekendtgørelse om tilskud til 

psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper, der skal træde i 

kraft 1. juli 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet vedlagte udkast til ny 

bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt 

udsatte grupper. Ændringerne i forhold til den gældende bekendtgørelse vedrører § 

1, nr. 11 og § 4, stk. 5.  

 

Ændringen af § 1, nr. 11 medfører, at personer over 38 år fremover også kan 

modtage tilskud til psykologbehandling af let til moderat angst, da denne 

aldersgrænse er taget ud af bestemmelsen.  

 

Ændringen af § 4, skt. 5 medfører, at regionsrådet også skal betale 100 pct. af 

psykologens honorar for 21-årige, som lider af let til moderat depression eller let til 

moderat angst, hvilket i den gældende bekendtgørelse kun gælder for 18-20 årige. 

 

Der skal desuden indgås en ny overenskomstaftale mellem Regionernes Lønnings- og 

Takstnævn og Dansk Psykolog Forening, som skal implementere den nye 

bekendtgørelse. En ny overenskomstaftale skal træde i kraft 1. juli 2019. 

 

Det skal bemærkes, at høringen over den nye bekendtgørelse er med forbehold for 

vedtagelse af finansloven for 2019.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet skal hermed anmode om eventuelle bemærkninger til 

udkastet til bekendtgørelse. Eventuelle bemærkninger bedes sendt til ministeriet på 

sum@sum.dk, kari@sum.dk og sde@sum.dk senest den 9. januar 2019. 

 

  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Sofie Dencker 
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