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Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) har modtaget anmodning om at afgive høringssvar til ”Udkast til ny 

bekendtgørelse om tilskud til psykologhjælp for særligt udsatte persongrupper” 

Bekendtgørelsen afløser en tidligere. Det kan derfor være, at nogle af synspunkterne har været fremført før 

Den politiske målsætning er lighed og ligeværd mellem personer med psykiske lidelser og personer med 

somatiske lidelser. I den sammenhæng er tilskudsordningen en bestræbelse i den rigtige retning. 

DPS finder dog anledning til at anfægte nogle af de valg, der er foretaget. 

DPS har tidligere kritiseret, at der var aldersgrænse for tilskud ved depressive tilstande. Vi må derfor også 

anfægte at man fastholder et alderskriterie for angstlidelser. Det harmonerer dårligt med førnævnte ønske 

om lighed i sundsvæsenet. I forlængelse her af skal det også nævnes, at tilskuddet ikke er 100 %, men 

derimod 60 %. Hvorledes dette harmonerer med lighedsdagsordenen, det er svært at få øje på. 

 

Det er naturligt og fornuftigt at fastlægge kriterier for den personkreds, der kan henvises til 

tilskudsberettiget psykologbehandling.  

Kriterierne er listet i punkt 1) til 11). For kriterierne 1) til 9) er der indført et krav om patologisk reaktion 

med nedsættelse af funktionen i moderat grad. Det kan være, at der for visse af kriterierne foreligger 

undersøgelser, der først viser effekt af psykologbehandlingen, når disse krav er mødt. Kravene kan dog 

forhindre en tidlig og forebyggende indsats, som er en naturlig del af det primære sundhedsvæsen. 

 

DPS er opmærksom på at en nylig rapport fra Rigsrevisionen efterspurgte klare henvisningskriterier til 

psykologer i primærsektoren. Det er man således i færd med. Rigsrevisionen efterspurgte også oplysninger 

om effekten af behandlingen. Psykoterapeutisk behandling er effektivt, men det kan også være ineffektivt 

og ligefrem forværre tilstande for patienten. Det er dog ikke bekendtgørelsens formål at stille krav til 

måling af effekten af behandlingen. DPS vil dog benytte lejligheden til at nævne vigtigheden af, at dette 

sker i anden sammenhæng. Det er overordentligt vigtigt i en prioriteringsdebat, at man er i stand til at 



 
dokumentere effekten af diverse behandlinger. Effektmålinger vil understøtte forskning og udvikling. 

Samtidig vil man blive i stand til at deklarere behandlingen over for borgerne. 
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