
23. september 2022 
 

1 
 

 
 
 

Dansk Psykolog Forenings tematiserede forhandlingsoplæg ved fornyelse 
af overenskomst om psykologhjælp 2023 
 

Psykisk mistrivsel er et stort og voksende problem i Danmark. Den Nationale Sundhedsprofil viser, at 
der har været en kraftig stigning i andelen af mennesker, der har en lav score på den mentale helbreds-
skala, og at udfordringen er særlig stor blandt unge mennesker. Samtidig anslår Sundhedsstyrelsen i 
deres oplæg til 10-årsplan, at mindst 580.000 danskere har en psykisk lidelse, og at 40-50% af befolk-
ningen vil få en psykisk lidelse. Ventetiderne for adgang til psykologbehandling i den offentlige psyko-
logordning vokser, og den er nu den højeste, som Dansk Psykolog Forening har målt nogensinde. 
 
Psykologbehandling udgør et højt kvalificeret og meget omkostningseffektivt bidrag til sundhedsvæ-
senets vigtige opgave med at sikre danskernes mentale trivsel og helbred. Samtidig trænger psykolog-
ordningen til en modernisering for at kunne bidrage til at levere svar og løsninger på de udfordringer, 
som samfundet har med borgernes mentale helbred. 
 

I det seneste faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen omkring en samlet psykiatrihandlingsplan, anbefales 
det, at man i primærsektoren opbygger et lettilgængeligt, evidensbaseret behandlingstilbud til voksne 
med lette til moderate psykiske lidelser. Psykologordningen er her en afgørende faktor, og der er be-
hov for at iværksætte et arbejde mod at realisere den anbefaling til gavn for borgerne. 
 
Dansk Psykolog Forening har derfor med de kommende overenskomstforhandlinger et sigte mod at 
iværksætte modernisering og fremtidssikring af psykologordningen, så den i højere grad kommer til 
effektivt at kunne udfylde sin rolle som en integreret del af et moderne sammenhængende sundheds-
væsen. 
 
Der ses begyndende rekrutteringsudfordringer i stort set alle dele af landet. Sammen med den betyde-
lige ventetid udgør rekrutteringsudfordringerne grundlag for, at der ved forhandlingerne skal ske en 
sikring og udvidelse af psykologkapaciteten. Dels gennem hensigtsmæssige rammer for, at psykolo-
gerne kan arbejde effektivt og højt kvalificeret med den faglighed, der driver deres motivation i klinik-
ken. Dels gennem rammer og vilkår, som gør det attraktivt for psykologer at gøre psykologordningen 
til sin levevej. Der bør både komme øget fokus på fastholdelse af psykologerne i ordningen såvel som 
på rekruttering af næste generation af ydernummerpsykologer. 
 

For at sikre, at psykologordningen fortsat og fremover er attraktiv at arbejde i, er det en forudsætning, 
at psykologerne honoreres for alle de arbejdsopgaver, de udfører. Samtidig er det centralt, at honora-
rerne følger med udviklingen og bringes på niveau med lignende ydelser.  
 
Dansk Psykolog forening ønsker et samarbejde om at fortsætte kvalitetsudvikling på fagligt menings-
fulde måder, der er til gavn for både den enkelte patient såvel som det overordnede overblik over ord-
ningens resultater og effekt. Kvalitetsudvikling bør samtidig understøtte videndeling og bidrage til et 
godt arbejdsmiljø for psykologerne i ordningen. 
 
Arbejdet med uddannelsesstillinger skal accelereres betydeligt og aftalen skal rumme en egentlig løs-
ning, som sikrer at psykologordningen tager ansvar for at medvirke til kompetenceudvikling af nye 
psykologer. Der skal sikres rammer og vilkår i en sådan ordning, som tager hensyn til den særlige si-
tuation, at ordningen udspiller sig i psykologens private virksomhed såvel som at psykologen under 
uddannelse både kompetenceudvikles og sikres med tidssvarende løn og vilkår. 
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Seniorordning og mulighed for at dele ydernumre kan derudover tilsammen 
danne grundlag for, at vi fastholder gode kræfter i ordningen og sikrer kapaci-
tet til overlevering af viden til næste generation af ydernummerpsykologer. 
 

Endelig ønsker vi med en ny overenskomstaftale at understøtte, at psykologerne bruger mindst mulig 
tid på administration og dermed mest mulig tid på relevant behandling og kontakt til deres klienter. 
 
Økonomi og kapacitet 
Efterspørgslen efter psykologhjælp er stigende og ventetiden for at få psykologhjælp har nu nået et 
historisk højt niveau.  
 
Dansk Psykolog Forening ønsker, at den offentlige psykologordning, som en del af det sammenhæn-
gende sundhedsvæsen, giver mulighed for, at borgere med behov for og ret til psykologbehandling kan 
få adgang hertil inden for rimelig tid. For at sikre dette, og for at imødegå den stigende efterspørgsel, 
er der behov for at stimulere kapaciteten i ordningen. Dette skal ske på en måde, hvor kompetenceni-
veauet og kvaliteten i ordningen fastholdes og udbygges. 
Samtidig skal incitamentet til at arbejde i psykologordningen styrkes, så det i højere grad bliver muligt 
at drive en psykologvirksomhed gennem ordningen uden store indtægtstab sammenlignet med andre 
opgaver i markedet. Dette skal blandt andet ske ved, at der tages højde for de administrative opgaver 
i ordningen samt de generelt stigende omkostninger. 
 
Derfor ønsker Dansk Psykolog Forening, at de eksisterende ydelser og honorarer skal tilpasses, så 
ydernummerpsykologer i højere omfang honoreres for forskellige ydelser og opgaver af faglig eller 
administrativ karakter. Vi tænker her bl.a. på nye opgaver, der skal understøtte et mere sammenhæn-
gende sundhedsvæsen. Endelig er der behov for at se nærmere på reguleringsordningen, så realvær-
dien af honorarerne ikke udhules.  
 
Det er et selvstændigt problem, at den vederlagsfri ordning ikke rummer midler nok og mange unge 
mennesker derfor skal vente uhensigtsmæssigt længe på psykologbehandling og har sværere ved at 
finde en ydernummerpsykolog, end overenskomstens øvrige personkreds.  
 
Dansk Psykolog Forening ønsker, at der samarbejdes om, at ordningen tildeles flere midler, så behovet 
i befolkningen, i højere grad kan dækkes. 
 
 

Det sammenhængende sundhedsvæsen 
Psykisk mistrivsel er et stort og voksende problem i Danmark. Det er væsentligt for Dansk Psykolog 
Forening, at borgerne oplever deres psykologbehandling i den offentlige psykologordning som en del 
af et sammenhængende og velfungerende sundhedsvæsen, herunder at borgere med behov for psyko-
logbehandling har adgang hertil, så de kan opretholde deres funktionsniveau. Ligeledes er det væsent-
ligt for motivation og arbejdsglæde, at psykologerne effektivt får mulighed for at hjælpe borgerne re-
levant videre i det sammenhængende sundhedsvæsen. Dansk Psykolog Forening forslår, at parterne i 
fællesskab udarbejder en vision om psykologordningens rolle i et mere sammenhængende sundheds-
væsen og også bliver operationel på, hvordan de konkrete løsninger ser ud og iværksættes.  
 
Dansk Psykolog Forening vurderer, at der er et stort behov for bedre muligheder for at kommunikere 
og koordinere klientforløb med almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. Dette skal understøtte en 
hurtigere og bedre behandling for borgerne, medføre besparelser på andre sundhedsydelser, samt 
være med til at forebygge, at borgerne bliver så dårlige, at de skal behandles i psykiatrien. Derfor fore-
slår Dansk Psykolog Forening at der samarbejdes om de fornødne ændringer af bekendtgørelsen, som 
understøtter bedre og mere sammenhængende ydelser.   
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Sammen med Praktiserende Lægers Organisation, PLO og Foreningen af Prak-
tiserende Speciallæger, FAPS har Dansk Psykolog Forening udarbejdet udspil-
let ”En styrket indsats for borgere med nyopstået kritisk lidelse i det nære sundhedsvæsen”, hvor or-
ganisationerne konkret anbefaler en udvidelse af personkredsen samt bedre muligheder for samar-
bejde mellem psykologer og almen praksis. 
 
Dansk Psykolog Forening ønsker, at der i forlængelse af overenskomstaftalen indgås et samarbejde om 
udvidelse af personkredsen omfattet af Overenskomst for Psykologhjælp (bekendtgørelsesniveau), så-
ledes at borgere med behov for psykologbehandling, for at kunne opretholde deres funktionsniveau, 
bliver berettiget hertil. 
 
Faglighed og kvalitet 
IKAS, som har forestået arbejdet med akkrediteringer i sundhedsvæsenet, er som bekendt besluttet 
nedlagt. Det betyder imidlertid ikke, at behovet for kvalitetsarbejde forsvinder. Vurderingen er helt 
klart, at kvaliteten i psykologpraksis er god. Men det er også vigtigt at kunne synliggøre og videreud-
vikle denne gode kvalitet. 
 
Dansk Psykolog Forening ønsker at medvirke til, at der i den kommende overenskomstperiode udvik-
les en relevant og meningsfuld model for de praktiserende psykologers kvalitetsarbejde. Det er i den 
forbindelse afgørende, at der tages hensyn til de særlige forhold, der gælder i psykologpraksis. Prakti-
serende psykologer arbejder meget ofte i små enheder og konsultationerne har en karakter som gør, 
at arbejdet/driften ikke kan sammenlignes med, hvad der foregår i kommuner, på hospitaler, læge-
praksis m.m. 
 
Der er med akkrediteringsarbejdet gjort nogle erfaringer, som man i en fremtidig kvalitetsmodel kan 
bygge videre på med de nødvendige justeringer. Herudover skal vi gøre brug af de erfaringer, som flere 
af de andre dele af sundhedsvæsenets praksissektor har gjort sig med, hvordan man kan organisere 
kvalitetsarbejdet og i det hele taget sikre, at der arbejdes med relevante kvalitetsparametre. Det er 
afgørende, at en sådan kvalitetsmodel sikrer erfaringsudveksling og videndeling mellem psykologerne. 
 
Dansk Psykolog Forening har via vores medlemmer en viden om, hvad der sker i psykologpraksis. Den 
viden vil vi gerne bringe ind i arbejdet med kvalitetsdagsordenen, således at arbejdet med den faglige 
kvalitet bliver relevant og motiverende for psykologerne. 
 
Rekruttering og fastholdelse 
Der er lige nu et større antal ydernummerklinikker, hvor psykologen nærmer sig pensionsalderen, og 
hvor der foreligger et behov for, at psykologen inden for en overskuelig fremtid kan trappe ned på 
arbejdsbyrden uden at skulle opsige ydernummeret helt. Samtidig oplever vi, at mange yngre psyko-
loger er interesseret i ordningen, hvorfor det vil være en oplagt mulighed for at kombinere behovet 
både for rekruttering og for fastholdelse. Derudover vil man i den forbindelse kunne etablere en struk-
tur for vidensdeling samt kollegialt og fagligt fællesskab.  
 
I Landssamarbejdsudvalget har der inden for den seneste tid været behandlet sager, som peger på, at 
nogle psykologer kan have en udfordring med at nå minimumsafregningen. I forbindelse med en drøf-
telse af denne problemstilling har der været enighed om, at Landssamarbejdsudvalget ville anmode 
parterne om at forholde sig til spørgsmålet om en mulig ordning for generationsskifte i forbindelse 
med de forestående overenskomstforhandlinger. 
 
Dansk Psykolog Forening ønsker, at der i Praksisoverenskomsten etableres mulighed for at arbejde 
fleksibelt med ydernummeret, når man nærmer sig pensionsalderen, og at der også heri indtænkes et 
strategisk generationsskifte, f.eks. muligheden for at dele et ydernummer.  
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I nogle regioner er der allerede fokus på, at regionerne kan medvirke til at gøre 
det endnu mere attraktivt for psykologerne at arbejde som ydernummerpsy-
kolog. Dansk Psykolog Forening vil gerne have, at der i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed udarbej-
des et katalog af redskaber, som regionenerne kan stille til rådighed. Det kan f.eks. handle om at stille 
lokaler til rådighed, som er handicapegnede, og som kan bruges til gruppe-konsultationer, eventuelt 
som en del af et sundhedshus. Herudover kan man forestille sig, at regionen kan være behjælpelig med 
diverse administrative opgaver. 
 
Endelig finder Dansk Psykolog Forening det væsentligt, at ansøgningsproceduren for ydernumre mo-
derniseres. Arbejdsgruppen, der har set på procedurerne i Bedømmelsesudvalget, anbefaler en etab-
lering af et nyt ansøgningssystem med det formål at gøre ansøgningsproceduren mindre ressource-
tung samt at gøre selve ansøgningen lettere og mere tilgængeligt for kandidaten.   
 
Uddannelsesordning 
Den tidligere praksiskandidatordning blev efter aftale mellem overenskomstparterne lukket ned i 
2017. I forlængelse heraf aftalte parterne, at de ville arbejde på etableringen af en ny uddannelsesord-
ning.  
 
Med POK 19 aftalte parterne iværksættelse af en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle analysere muligheder 
for at etablere en uddannelsesordning for ikke-autoriserede psykologer i sammenhæng med praksis-
overenskomsten.  
 
Arbejdsgruppen har peget på, at de primære formål for en ny uddannelsesordning er at understøtte 
kvaliteten og rekrutteringsgrundlaget i den offentlige psykologordning og sundhedsvæsenet; at un-
derstøtte det sammenhængende sundhedsvæsen; at bidrage til overdragelse af praksisrelevant erfa-
ring og at understøtte psykologers mulighed for autorisation.  
 
På baggrund af erfaringer fra praksiskandidatordningen har arbejdsgruppen set på forskellige model-
ler for etablering af en ny uddannelsesordning. Arbejdsgruppen har udarbejdet en række anbefalinger 
for det videre arbejde.  
 
Dansk Psykolog Forening ønsker med POK 23 at forhandle rammerne for etablering af en ny uddan-
nelsesordning samt fastlægge en tidsplan for implementering heraf. Det er Dansk Psykolog Forenings 
tilgang, at såvel uddannelsespsykologen som ydernummerpsykologen skal have sådanne vilkår i ord-
ningen, at uddannelsesforløbet understøtter en høj faglighed og gode rammer for videregivelse af er-
faring. Det er selvsagt afgørende, at honorar og andre vilkår er attraktive og rimelige for både yder-
nummerpsykolog såvel som psykologen under uddannelse. 
 
Klientens vej til behandling 
Vi ønsker med denne overenskomstfornyelse at finde løsninger, der understøtter klientens vej fra læ-
gehenvisning til tidsbestilling hos rette psykolog, og som samtidig aflaster psykologerne administra-
tivt. 
 
De stigende ventetider og den manglende kapacitet i ordningen har medført, at klienterne i dag bruger 
lang tid på at ringe og skrive rundt i forsøget på at få tid hos en psykolog. Samtidig bruger psykologerne 
rigtig meget tid på at tale med og svare klienter, de ikke kan tilbyde en tid inden for en overskuelig 
fremtid som følge af de lange ventetider. Vi hører om psykologer, der besvarer 10-15 henvendelser om 
dagen, og det er ikke unormalt, at psykologer bruger op mod en time hver dag på at tale med og guide 
klienter, som psykologen ikke har kapacitet til at tilbyde behandling.  
 
Alt i alt er den nuværende situation ineffektiv, tung og uacceptabel for både klienter og psykologer. 
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Dansk Psykolog Forening ønsker at revurdere overenskomstens bestemmel-
ser om tilgængelighed, for at sikre, at bestemmelserne så vidt muligt under-
støtter, at psykologerne bruger mere tid på behandling og mindre tid på kommunikation med klienter, 
der ikke bliver til forløb hos psykologen. 
  
Samtidig ønsker vi, at det skal være nemmere for klienterne – blandt andet gennem et mere velfunge-
rende sundhed.dk – at navigere sig frem til det rigtige psykologtilbud. Dette kunne imødekommes gen-
nem en mere brugervenlig oplevelse af sundhed.dk samt muligheden for i højere omfang at kunne de-
finere søgekriterier.   
 
Ved forrige overenskomst indgik parterne aftale om, at psykologer inden udgangen af juni måned 2022 
skal tilbyde elektronisk tidsbestilling til klienter, der har haft første konsultation. Der har vist sig flere 
grunde til, at elektronisk tidsbestilling ikke vurderes at være hensigtsmæssigt.  
 
Dels aftaler de fleste psykologer tid til næste konsultation med klienten ved afslutningen af en konsul-
tation, hvilket tager højde for faglige hensyn til behandlingsfrekvens, og opleves tilfredsstillende og 
effektivt for klienterne. Psykologerne oplever samtidig, at de herved opnår færre aflysninger ved elek-
tronisk tidsbestilling, hvilket medfører at kapaciteten i ordningen anvendes mere hensigtsmæssigt.  
 
Herudover har psykologerne behov for at kunne styre placeringen af de enkelte konsultationer, og 
samtidig er der hensynet til psykologernes eget arbejdsmiljø. Det er således afgørende at psykologen 
kan tilrettelægge sin arbejdsdag med variation i tyngden og typen af faglige problemstillinger. Endelig 
er der et diskretionshensyn, så klienter, der kender hinanden, ikke mødes i venteværelset.  
 
Vi ønsker derfor, at brug af elektronisk tidsbestilling gøres frivilligt.  
 
Forbehold 
Dansk Psykolog Forening tager forbehold for at fremsætte yderligere forslag og krav til de kommende 
forhandlinger, dels som følge af forslag og krav fra RLTN, og dels som følge af de drøftelser, parterne 
har undervejs i forhandlingsforløbet. 
 
 
 


