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OK‐Nyt – Praksis nr. 016‐19 (rettelse)

Indbetaling til implementering af DDKM for psykolog‐
praksis for 2019
Med forhandlingsaftale af 27. februar 2016 om ny overenskomst om psy‐
kologhjælp blev det besluttet, at Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) skal
implementeres på psykologområdet, og at akkrediteringsprocessen på‐
begyndes når standardsættet foreligger. Udviklingen af standardsættet
for psykologer er pågået siden ultimo 2017 til primo 2019. Der foreligger
nu et endeligt standardsæt for psykologer, og akkrediteringsprocessen
kan således påbegyndes. Det forventes, at de første 150 psykologer vars‐
les om survey august 2019, og at de sidste psykologer er akkrediteret se‐
nest december 2021. Varsling af psykologer vil ske 5‐6 måneder før det
eksterne survey.
Det følger af aftalen, at regionerne finansierer de udgifter til IKAS, som er
forbundet med implementering af DDKM i psykologpraksis. Det blev lige‐
ledes besluttet, at regionerne finansierer udgiften til opstartshonorar på
5.000 kr., ved varsling af psykologklinikker om survey. Derudover blev det
besluttet, at regionerne finansierer udgiften til akkrediteringspræmie,
ved dokumentation for endelig akkreditering, på 5.000 kr. For så vidt an‐
går opstartshonorar samt akkrediteringspræmie fremsender IKAS hver 4.
måned til hver region oplysning om, hvor mange klinikker der hhv. varslet
til opstart samt endelig akkrediteret. Regionerne forestår herefter udbe‐
taling til de enkelte klinikker.
For så vidt angår udgifterne til IKAS beløber de sig i 2019 til et beløb på
861.667 kr.
Fordelingen nedenfor angiver fordelingen mellem regionerne.
Figur 1 Fordeling mellem regionerne i kr.
Region Hovedstaden
270.742,67
Region Sjælland
132.438,42
Region Syddanmark
184.682,43
Region Midtjylland
184.719,74
Region Nordjylland
89.084,14
I alt
861.667
Beløbet bedes betalt snarest muligt efter udsendelse af faktura. Beløbet
er uden moms.
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Side 2

Udgifterne til implementering af DDKM for psykologområdet beløber sig
i 2019 til 861.667 kr. og i 2020 til 3.973.064 kr.

Med venlig hilsen
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