Danskernes adgang til psykologhjælp under COVID-19situationen
Dansk Psykolog Forenings ventetidsundersøgelse blandt ydernummerpsykologer –
oktober 2020

Hovedresultater
Psykologordningen og COVID-19


Flere søger behandling for angst og depression grundet COVID-19-situationen:
o 1 ud af 3 psykologer oplever et øget antal henvisninger vedrørende angstramte borgere i
relation til COVID-19-situationen
o 1 ud af 4 oplever et øget antal henvisninger vedrørende depressionsramte borgere
o Halvdelen oplever ikke et øget antal henvendelser i relation til COVID-19-situationen
(Bemærk, at det har været muligt for psykologerne at krydse flere problemstillinger af, hvis
man har oplevet flere henvendelser).



Psykologer behandler psykiske senfølger efter sygdomsforløb med COVID-19:
1 ud af 5 psykologer møder patienter, som har behov for hjælp på grund af et COVID-19
sygdomsforløb.
Dette kan både være senfølger af selve sygdommen, og det kan være som pårørende til en
sygdomsramt. De hyppigste årsager er sygdomsangst og andre typer af angst. (Spørgsmålet er
stillet ift. senfølger efter et sygdomsforløb, vi kan dog ikke udelukke om enkelte har misforstået og
tolket at de psykiske reaktioner er i relation til covid-19-situationen).



Borgere har adgang til psykologhjælp via video og telefon:
o 3 ud af 4 af de adspurgte psykologer tilbyder videokonsultationer.
o 94 % af de adspurgte psykologer tilbyder video- og/eller telefonkonsultationer.

Lang ventetid særligt til behandling af angst og depression i den offentlige ordning



Den gennemsnitlige ventetid for klienter henvist med angst og depression var i oktober 2020 ca. 3
mdr. (12,1 uger).
Der er betydelige regionale forskelle i den gennemsnitlige ventetid på psykologhjælp for angstog depressionsramte:
o Region Nordjylland 13,9 uger
o Region Midtjylland 13,3 uger
o Region Hovedstaden 12,5 uger
o Region Syddanmark 11,7 uger
o Region Sjælland 8,7 uger.

Forsøg med gratis psykologhjælp for angst- og depressionsramte unge 18 til 21-årige til og med 2021


Flere unge angst- og depressionsramte får mulighed for psykologhjælp
94,5% af psykologerne som jævnligt behandler unge angst- og depressionsramte, oplever at de i
den nye ordning uden egenbetaling behandler unge, som tidligere ville have haft udfordringer med
at få råd til behandlingen

Det siger psykologerne om forsøgsordningen med gratis psykologhjælp til de unge mellem 18 og 21 år
Psykolog Region Sjælland:
”Den er i høj grad til gavn for patientgruppen. Det er en gruppe, som ikke selv ville have haft råd til at få
psykologhjælp”
Psykolog Region Syddanmark:
”Min oplevelse er helt klart, at ordningen dækker et stort behov og at de unge deltager ansvarligt og stabilt
i behandlingsforløbene og profiterer meget af ordningen. F.eks. er jeg ret sikker på, at en del var stoppet på
deres ungdomsuddannelse, hvis ikke de havde fået den psykologhjælp, som de har fået i kraft af ordningen”

Om undersøgelsen
Denne undersøgelse er foretaget blandt 797 ydernummerpsykologer i perioden d. 28. september til d. 7.
oktober 2020. 416 psykologer har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 52,2%. I
nedenstående tabel ses svarprocenten for de 5 regioner.
Tabel 1: Svarprocenterne for undersøgelsen.

Samlet antal
Antal ydernummerpsykologer,
ydernummerpsykologer som har besvaret denne
Svarprocent
i regionen
undersøgelse
Hovedstaden
227
122
53,7%
Midtjylland
190
106
55,8%
Nordjylland
89
36
40,4%
Sjælland
118
62
52,5%
Syddanmark
173
90
52,0%
Hovedtotal
797
416
52,2%

Psykologordningen og COVID-19
Vi har i denne undersøgelse stillet psykologerne en række spørgsmål, som relaterer sig direkte til COVID-19situationen.

Øget antal henvendelser grundet COVID-19-situationen?
I relation til COVID-19-situationen har psykologerne svaret på, om der er henvisningsårsager, som fylder
mere end normalt. For de psykologer, der svarer ja, er det muligt at angive flere henvisningsårsager.
Som det fremgår af figur 1, svarede halvdelen (50 %) af de adspurgte psykologer nej til, at der er
henvisningsårsager, som fylder mere end normalt grundet COVID-19-situationen.
Lidt over en tredjedel, 35 % af psykologerne, har angivet at de modtager flere henvisninger angående let til
moderat angst blandt voksne, grundet COVID-19-situationen.
Knap en fjerdedel (23 %), oplever desuden, at klienter henvist med let til moderat depression over 18 år
fylder mere end normalt grundet COVID-19.
6 % har angivet at andre henvisningsårsager end 10 og 11 fylder mere end normalt og endeligt har 14 %
svaret ”Ved ikke/ikke relevant”.
Figur 1: Psykologernes svar til, om der er henvisningsårsager, som fylder mere end normalt på grund af COVID-19-situationen.
Bemærk, at psykologerne, som svarede ja til dette, havde mulighed for at sætte flere krydser.
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Er der borgere som ikke kan blive henvist til psykolog, men har behov grundet COVID19-situationen?
Vi har spurgt psykologerne, om de oplever, at der er grupper af borgere, som grundet COVID-19situationen henvender sig med behov for hjælp, men som ikke kan få en henvisning i dag. Også her har de,
der svarer ja, mulighed for at afkrydse flere svar. Da vi alene har spurgt psykologer som modtager patienter
med henvisning, er der her stor risiko for et mørketal, da psykologerne selvsagt i høj grad møder patienter
som netop er henviste.
Som det fremgår af figur 2, har 63 % af psykologerne svaret nej til, at der er grupper af borgere, som
grundet COVID-19-situationen henvender sig med behov for hjælp, men som ikke kan få en henvisning i
dag.
Blandt de psykologer, som møder borgere der har behov for psykologhjælp, men ikke kan få en henvisning,
er det særligt problematikker omkring ensomhed og isolation i forbindelse med COVID-19-situationen.
Dette er der 16 % af psykologerne, som svarer. Flere psykologer møder også klienter med stress og
belastningsreaktioner grundet covid-19-situationen som har behov for behandling, men som ikke bliver
dækket af de nuværende henvisningskriterier. Dette har 11 % af de adspurgte psykologer svaret.
Figur 2: Fordeling af psykologernes besvarelser til: ”Oplever du, at der er grupper af borgere, som grundet COVID-19-situationen
henvender sig med behov for hjælp, men som ikke kan få en henvisning i dag. Vær opmærksom på, at psykologerne, som svarede ja
til dette, havde mulighed for at angive flere svar.1

Oplever du, at der er grupper af borgere, som grundet COVID-19situationen henvender sig med behov for hjælp, men som ikke
kan få en henvisning i dag? Hvis ja, sæt gerne flere krydser.
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Senfølger efter et COVID-19-sygdomsforløb
Vi har spurgt psykologerne i undersøgelsen, om de i deres praksis har behandlet klienter, som efter deres
vurdering får behandling grundet psykiske senfølger efter et COVID-19-sygdomsforløb.
Ca. 1 ud af 5 (21 %) psykologer vurderer at de behandler patienter som får behandling grundet psykiske
senfølger efter et COVID-19-sygdomsforløb.
Psykologerne har uddybet hvilke psykiske senfølger der er tale om. Størstedelen af psykologerne oplever, at
de hyppigste senfølger og reaktioner relaterer sig til angst herunder især sygdomsangst, dødsangst og
social angst. Det skal samtidig bemærkes at nogle af svarene ikke er mulige at tolke ift. om det er senfølger
efter et covid-19-sygdomsforløb eller er grundet selve covid-19-situationen.

Video- og telefonkonsultationer
Dansk Psykolog Forening har spurgt psykologerne, om de tilbyder video- og telefonkonsultationer.
Ca. 3 ud af 4 af psykologerne (74,5 %) tilbyder videokonsultationer.
Næsten alle, (94,2 %) af de adspurgte psykologer tilbyder enten telefon-, videokonsultationer eller begge
dele til klienterne.

Aktuelle ventetider for henvisningskategorierne angst og depression
Ventetiden til angst- og depressionsbehandling er høj. På landsplan er den gennemsnitlige ventetid for
henvisningskategori 10 og 11, 12,1 uger.
Der er betydelige regionale variationer, med mere end 5 ugers forskel på den højeste (Region Nordjylland)
og laveste gennemsnitlige ventetid (Region Sjælland)
Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden ligger over landsgennemsnittet med en
gennemsnitlig aktuel ventetid på henholdsvis 13,9 uger, 13,3 uger og 12,5 uger.
Region Syddanmark og Region Sjælland ligger under landsgennemsnittet med aktuelle ventetider for angstog depressionshenviste klienter på henholdsvis 11,7 uger og 8,7 uger.
Figur 3: Den gennemsnitlige aktuelle ventetid for henvisningskategorierne 10 og 11 angivet i antal uger fordelt på de 5 regioner.

Udviklingen i ventetid opgjort i uger for henvisningskategorierne angst og depression
I figuren nedenfor ses udviklingen i ventetider på landsplan og regionalt for angst- og depressionsramte
klienter i perioden februar 2013 til oktober 2020. Tallene er opgjort i uger.
Den gennemsnitlige ventetid på landsplan har været voksende i en årrække og har siden 2019 ligget
omkring de 12 uger.
Region Nordjylland er i oktober 2020 den region, som har den højeste gennemsnitlige ventetid og denne er
også steget sammenlignet med november 2019. Derudover ligger også Region Midtjylland og Hovedstaden
over landsgennemsnittet igen i år.
I Region Syddanmark er den gennemsnitlige ventetid højere i oktober 2020 sammenlignet med november
sidste år, men dog fortsat under landsgennemsnittet. Region Sjælland er den region, som har den laveste
gennemsnitlige ventetid og ventetiden er faldet siden november 2019.
Figur 4: Udvikling i regionale ventetider for sygesikringsklienter med henvisningskategori 10 og 11 (uden de vederlagsfri unge),
opgjort i uger fra år 2013 og frem til oktober 2020. Baseret på tal fra ventetidsundersøgelsen oktober 2020, Dansk Psykolog
Forening.

Forsøgsordning med gratis psykologhjælp til angst- og
depressionsramte unge mellem 18 og 21 år
Der er etableret forsøgsordning med gratis psykologhjælp til angst- og depressionsramte unge til og med
2021. Der er siden forsøgsordningens start 1. juli 2018 sket en markant stigning i antallet af angst- og
depressionsramte unge, som nu får psykologhjælp. Vi har her spurgt ind til brugen af ordningen og
betydningen af, at der ikke længere er egenbetaling for de unge.
87,0 % psykologerne svarer, at de jævnligt behandler 18 til 21-årige for angst eller depression efter
indførelsen af den vederlagsfrie ordning.
Disse 87,0% er efterfølgende blevet spurgt, om de behandler borgere i aldersgruppen 18 til 21 år, som
tidligere ville have udfordringer med at få råd til egenbetaling.
Hele 94,5% af de adspurgte har svaret, at de er meget enige eller delvist enige i at de nu behandler borgere
som tidligere ville have udfordringer med at få råd til egenbetaling.
3,6% svaret, at de hverken er enige eller uenige, mens 1,1% svarer, at de er delvist uenige eller meget
uenige heri.
Figur 5: De adspurgte psykologers svar til, hvor enige eller uenige de er i, at de behandler flere borgere i denne aldersgruppe, som
tidligere ville have udfordringer med at få råd til egenbetalingen.

Psykologernes kommentarer til den vederlagsfri ordning
Nedenfor ses her en række kommentarer fra psykologerne om den vederlagsfri ordning:
”Ret til vederlagsfri behandling burde gå til 25, da studerende og uddannelsessøgende ofte er
ældre nu.”
”Min oplevelse er helt klart, at ordningen dækker et stort behov og at de unge deltager
ansvarligt og stabilt i behandlingsforløbene og profiterer meget af ordningen. F.eks. er jeg ret
sikker på, at en del var stoppet på deres ungdomsuddannelse, hvis ikke de havde fået den
psykologhjælp, som de har fået i kraft af ordningen”
”Ordningen muliggør at denne gruppe får hjælp og de fleste af dem jeg ser ville ikke få
behandling.”
”Den er i høj grad til gavn for patientgruppen. Det er en gruppe, som ikke selv ville have haft
råd til at få psykologhjælp”
”Bør fortsætte og udvides nedad aldersmæssigt”
”Den er så gavnlig, så jeg håber meget, at ordningen gøres permanent. Det skal også
nævnes, at de tager behandlingen meget seriøst og er meget omhyggelige med at komme”

Udviklingen i ventetiden opgjort i uger for henvisningskategori 1-9
Ventetiden for henvisningskategorierne 1-9 er løbende opgjort i perioden fra februar 2013 til oktober 2020.
På landsplan er den gennemsnitlige ventetid for henvisningskategorierne 1-9 vokset og i oktober 2020, er
det højeste gennemsnit målt for hele perioden, nemlig 11,3 uger.
Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden ligger over landsgennemsnittet med en
gennemsnitlig aktuel ventetid på henholdsvis 13,7 uger, 12,3 uger og 11,6 uger.
Region Syddanmark og Region Sjælland ligger under landsgennemsnittet med aktuelle ventetider for angst
og depressionshenviste klienter på henholdsvis 11,0 uger og 8,1 uger.

Figur 6: Udvikling i regionale ventetider for sygesikringsklienter med henvisningskategori 1 til 9, opgjort i uger fra år 2013 og frem til
oktober 2020. Baseret på tal fra ventetidsundersøgelser, Dansk Psykolog Forening
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Aktuelle ventetider i forsøgsordningen med gratis psykologhjælp til
angst- og depressionsramte unge mellem 18 og 21 år
Den aktuelle ventetid for de unge i forsøgsordningen er på landsplan 11,3 uger.
Der er også her betydelig regional variation i ventetiden.
Figur 7: Den gennemsnitlige aktuelle ventetid for de vederlagsfri unge mellem 18og 21 år angivet i antal uger fordelt på de 5
regioner.

Henvisningskriterier i Psykologordningen
Der er 11 forskellige henvisningsårsager i Psykologordningen. Der ydes 60 % tilskud ved henvisning (100 % i
forsøgsordningen med gratis psykologhjælp til angst- og depressionsramte unge 18-21-årige).
Da der er afsat særskilte midler til behandling under henvisningskriterierne 1-9, 10-11 og forsøgsordningen
med unge angst- og depressionsramte 18-21-årige, er der forskellige ventetider for de tre grupper:
1-9 (Hændelseskriterier):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Røveri-, volds- og voldtægtsofre
Trafik- og ulykkesofre
Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter
udgangen af 19. graviditetsuge)
7. Personer, der har forsøgt selvmord
8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud
for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet
9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

10-11 (Angst og depression):
10. Personer der er ramt af let til moderat depression fra 18 år (gratis for 18-21-årige)
11. Personer der er ramt af let til moderat angst fra 18 år (gratis for 18-21-årige)
Forsøgsordningen med gratis psykologhjælp til angst- og depressionsramte unge mellem 18-21 år følger
henvisningskriterierne 10 og 11, men med særskilte afsatte midler.

