Vejledning til tillægsaftale om vederlagsfri behandling af 18-20 årige
klienter med angst og depression under overenskomst om
psykologhjælp
Indhold
Tillægsaftalen er en forsøgsordning, som giver klienter i aldersgruppen 18-20 år, der har en lægehenvisning
på angst eller depression, ret til psykologbehandling uden at betale egenandelen. I stedet betaler regionen
det fulde honorar til psykologen. Baggrunden for forsøgsordningen er en satspuljeaftale mellem
folketingets partier. Den er nu blevet udmøntet til et tillæg til overenskomstaftalen om psykologhjælp
mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening.

Tidsperiode
Forsøgsordningen løber fra 1. juli 2018 til og med 31. december 2021, dvs. i 3½ år.
Klienter inden for aldersgruppen 18-20 år, der før den 1. juli 2018 får en lægehenvisning og begynder
behandling, vil fra 1. juli 2018 overgå til forsøgsordningen og kan dermed få behandling uden selv at betale
egenandelen.
Klienter, der har fået en lægehenvisning, mens de var i aldersgruppen, men under behandlingsforløbet
bliver ældre end 20 år, kan fortsætte deres behandling indtil denne enten afsluttes eller indtil
forsøgsperioden udløber den 31. december 2021. Klienten må dog ikke være fyldt 21 år førend
forsøgsordningen trådte i kraft 1. juli 2018.
Når forsøgsperioden udløber den 31. december 2021 vil klienter, der fortsat er i behandling, overgå til den
normale ordning. De vil derefter skulle betale egenandelen af honoraret for deres behandling, indtil denne
afsluttes.

Målgruppe – aldersgruppe og henvisningsårsager
Forsøgsordningen, hvor regionen betaler det fulde honorar for behandling, gælder for personer, der ved
henvisningstidspunktet er fra 18 år til og med 20 år. Hvis personen efter at være henvist fylder 21 år, kan
denne fortsætte behandlingen uden at skulle betale egenandel indtil behandlingen er afsluttet eller indtil
forsøgsordningen udløber den 31. december 2021. Klienten må dog ikke være fyldt 21 år førend
forsøgsordningen trådte i kraft 1. juli 2018.
Forsøgsordningen gælder kun for klienter, som henvises for angst eller depression (henvisningsårsag 10 og
11) og som er inden for aldersgruppen. Forsøgsordningen gælder ikke for klienter, der henvises med andre
årsager (forsøgsordningen gælder ikke for henvisningsårsag 1-9)
Antallet af konsultationer under forsøgsordningen er op til 12 konsultationer på en henvisning, med
mulighed for genhenvisning på yderligere 12 konsultationer, dvs. at limiteringen er den samme som på den
almindelige ordning.

Afregning under forsøgsordningen
Der er udarbejdet to sæt af ydelsesnumre for konsultationer af 18-20 årige med angst eller depression
under forsøgsordning. Det betyder, at der i jeres afregningssystemer kommer en række nye
afregningskategorier, som skal benyttes for klienter under forsøgsordningen. Vi sender derfor også et nyt
takstblad ud til jer, som indeholder honorarer for konsultationer på forsøgsordningen.

Afbud
Hvis en klient, som er under forsøgsordningen, udebliver eller melder afbud senere end kl. 16 dagen før
den aftalte konsultation, kan psykologen opkræve et gebyr svarende til 40 procent af
konsultationshonoraret af klienten, dvs. op til 404,16 kr. (honorarniveau 1. april 2018). Klienten skal selv
betale dette gebyr. Det er en betingelse for opkrævning af gebyret at klienten på forhånd er blevet oplyst,
at dette er konsekvensen ved for sent afbud. Denne oplysning skal senest være givet klienten ved
tidsbestillingen.
Der kan ikke opkræves honorar af regionen ved afbud eller udeblivelser, og der sker ikke en reduktion i
antallet af konsultationer på henvisningen.

Økonomien i forsøgsordningen
Der er samlet afsat 15,7 mio. kr. til forsøgsordningen over de 3½ år den kører. Af disse penge er 2,2 mio. kr.
afsat til det første halvår fra 1.juli til 31.12 2018. I 2019, 2020 og 2021 er der afsat 4,3 mio. kr. pr. år. De
resterende 0,6 mio. kr. er afsat til evaluering af forsøgsordning.
De afsatte midler til forsøgsordningen dækker alene den betaling af egenandelen for behandlingen, som
regionen nu skal betale. Det betyder, at regionsandelen for behandling af de 18-20 årige i forsøgsordningen
går fra de oprindelige midler/den oprindelige ramme.
Økonomien i forsøgsordningen er afsat ud fra en forudsætning om, at antallet af klienter i aldersgruppen
18-20 år, der behandles under forsøgsordning, ikke afviger fra før forsøgsordningen.
Vi har ønsket at sikre, at der ikke sker overskridelse af den oprindelige økonomiske ramme, ved en evt.
stigning i antallet af klienter mellem 18-20 år der modtager behandling under af forsøgsordning. Derfor
bliver økonomien for forsøgsordningen samlet i en selvstændig ramme. Den ramme består dels af de 15,1
mio. kr. som er afsat til dækning af egenbetaling for klienterne i forsøgsordning og dels af den andel af den
oprindelige ramme for angst og depression, som hidtil er blevet brugt til regionandelen af behandling af 1820 årige. Dette beløb svarer til 6,3 mio. kr. pr. år (2015-priser), som tages ud af den oprindelige ramme og
lægges over i rammen for forsøgsordning.
Rammen for forsøgsordningen bliver således 10,6 mio. kr. pr. år. (2015-priser). I 2018, hvor
forsøgsordningen kun er gældende i sidste halvår, er rammen 5,35 mio. kr. (2015-priser).
Der er ikke aftalt nogen økonomistyring af rammen for forsøgsordningen og ikke nogen omsætningsgrænse
for behandling af klienter under forsøgsordningen. Udviklingen i forbruget vil dog blive fulgt på samme
måde, som økonomien i forbruget på kategori 10 og 11 følges nu.

Økonomi i forsøgsordningen (2015 priser)
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Økonomien i behandling af klienter med angst og depression uden for
forsøgsordningen – økonomien i den oprindelige ordning
Den samlede økonomiske ramme for behandling af klienter uden for forsøgsgruppen reduceres fra 133,88
mio. kr. (2015-priser) til 127,5 mio. kr. (2015-priser). I 2018, hvor forsøgsordningen kun kører i andet halvår,
reduceres rammen til 130,65 mio. kr. (2015-priser) Reduktionen af den oprindelige ramme betyder dog
ikke, at der bliver færre penge til behandling af klienter med angst og depression. Det skyldes, at de penge,
der tages ud af den oprindelige ramme, er de midler som hidtil er brugt til behandling af de 18-20 årige.
Disse midler flyttes over i den nye ramme for forsøgsordningen. Den oprindelige ramme indeholder derfor
ligeså mange penge som før til klienter over 20 år.
Økonomistyringen af den oprindelige ramme er den samme som før. Det betyder, at der stadig opereres
med en omsætningsgrænse for det enkelte ydernummer, og med tilbagebetaling ved reduktion af
honorarerne ved en evt. rammeoverskridelse. Derfor justeres omsætningsgrænsen for den enkelte
psykolog med ydernummer også på samme måde, som den oprindelige ramme bliver justeret. Dette gøres
for at mindske risikoen for rammeoverskridelser.
Den nye omsætningsgrænse er 247.758 kr. pr år. (2015-priser). I 2018, hvor forsøgsordningen kun kører i
andet halvår, er omsætningsgrænsen 253.979 kr. (2015-priser)

Økonomistyring af ramme for angst og depression for klienter over 20 år (2015-priser)
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