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Ny overenskomstaftale på psykologområdet

Der er indgået ny overenskomstaftale mellem Dansk Psykolog Forening og
RLTN, som trådte i kraft 1. oktober 2019. Denne aftale indeholder bl.a. en
implementering af de nye satspuljemidler, nye grænser for minimumsomsætning og højestegrænse
Satspuljeøkonomi
Med satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022 blev det besluttet at
gøre den eksisterende ordning for personer med angst mellem 29 og 38
år samt personer med depression over 37 år permanent. Samtidig har
man fjernet aldersloftet for angst, således at alle over 18 kan blive behandlet for angst, hvis de har en henvisning fra deres læge. Til sidst er det
også aftalt at udvide den eksisterende vederlagsfri forsøgsordning på
angst og depression, så den også omfatter 21-årige.
Minimumsafregning
Parterne er enige om, at § 11 ændres så en psykolog, der har haft et ydernummer i tre år, fra 1. januar 2020 skal afregne for minimum 150.000 kr.
årligt.
Omsætningsgrænse
Som følge af den økonomi, der indføres med satspuljen, hæves omsætningsgrænsen jf. tabellen herunder (okt. 2019 niveau):
År
2019
2020
2021
2020

Omsætningsgrænse
272.278 kr.
305.078 kr.
305.078 kr.
324.370 kr.
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Vandelsbestemmelse
Overenskomstens skal sikre patientsikkerheden og tilliden til psykologer.
Det skal være trygt for patienterne at modtage psykologhjælp. Med aftalen indføres en vandelsbestemmelse og bestemmelser som giver
handlemuligheder, når en myndighed til parterne har indberettet ændringer i autorisation eller oplyst om strafbare forhold, som anses for at
være af væsentlig betydning for psykologens virke.
Det er givet af de nuværende bestemmelser, at et ydernummer kun kan
erhverves og opretholdes, såfremt man er autoriseret. Dette er præciseret i overenskomsten. Såfremt en psykolog ikke længere oppebærer sin
autorisation, mister vedkommende uanset årsag tilsvarende retten til at
oppebære sit ydernummer. Ved midlertidig fratagelse af autorisation
kan psykologen i visse tilfælde gives mulighed for at drive sin praksis videre med vikar på baggrund af en konkret vurdering af Landssamarbejdsudvalget, hvor sagens karakter, karakter af eventuel dom eller sigtelse, klienthensyn, hensyn til ordningen med videre, indgår i den konkrete vurdering.
Efteruddannelse
Med aftalen indføres en ordning vedrørende systematisk efteruddannelse af de praktiserende psykologer med henblik på at styrke psykologernes faglighed og kvaliteten for patienterne af behandlingen. Det
er aftalt at indføre en ordning vedrørende systematisk efteruddannelse som giver den enkelte psykolog tilskud til op til 2 dages godkendt efteruddannelse årligt, og at afvikle en faglig landsdækkende
konference i løbet af den kommende overenskomstperiode. Der skal
endvidere foretages en evaluering af efteruddannelsesordningen som
oplæg til kommende overenskomstforhandlinger.
Den systematiske efteruddannelse finansieres af fonden, der modtager en
indbetaling fra regionerne på 2.560.000 kr. årligt. Regionernes andel følger bloktilskudsnøglen i det pågældende år.
Den Danske Kvalitetsmodel – Akkreditering
Den Danske Kvalitetsmodel tilpasset psykologhjælp skal implementeres
i denne overenskomstperiode, således at samtlige psykologklinikker
er akkrediterede med udgangen af perioden. Der oprettes en rådgivningsfunktion i regi af IKAS, som også varetager uddannelse af surveyors, gennemførelse af surveys mv. Varsling af klinikkerne opstartes fra medio 2019
og surveys påbegyndes ultimo 2019. Der ydes et honorar på 5.000 kr. ved
opstart af processen samt en akkrediteringspræmie på 10.000 kr. ved ak-

kreditering, samlet set 15.000 kr. pr. klinik. De samlede udgifter finansieres af regionerne. Danske Regioner fremsender faktura til regionerne årligt vedrørende omkostningerne relateret til IKAS. Regionerne indbetaler
herefter til Danske Regioner, som sørger for at videreformidle til IKAS.
IKAS fremsender kvartalsvis til regionerne om varsling af dato for akkreditering samt bevis for endelig akkreditering, således at regionerne kan udbetale henholdsvis opstartshonorar samt akkrediteringspræmie.
Tilgængelighed
Tilgængeligheden til psykologordningen og fleksibiliteten i behandlingen
styrkes ved, at psykologerne fremover kan tilbyde patienterne videokonsultation samt rådgivning pr. email eller telefon til patienter, som led i opfølgning mellem behandlingerne. Brugen af videokonsultation kan gøre
det nemmere for nogle patientgrupper at modtage psykologhjælp, da
særligt patienter med angst kan have gavn af at modtage psykologbehandling hjemmefra, og muligheden for opfølgende rådgivning pr. telefon
eller mail vil kunne understøtte målrettede og effektive behandlingsforløb.
Endvidere indføres elektronisk tidsbestilling hos alle psykologer. Psykologer skal således senest inden udgangen af juni 2022 tilbyde kendte patienter mulighed for tidsbestilling, aflysning og ændring af konsultationstider ved hjælp af elektronisk tidsbestilling. Med kendte patienter menes
patienter, som har haft første konsultation.
Psykologen kan fremadrettet tilbyde sine klienter dobbeltkonsultationer,
dvs. to sammenhængende konsultationer i direkte forlængelse af hinanden i de tilfælde, hvor det er fagligt begrundet. I de tilfælde hvor psykologen finder dobbeltkonsultationer relevant, skal psykologen informere klienten om muligheden og prisen inden dobbeltkonsultationens opstart.
Dobbeltkonsultationer kan også anvendes hvis klienten ønsker det pga.
lang rejseafstand, hvis klienten får en voldsom følelsesmæssig reaktion i
forbindelse med behandlingen, eller hvis psykologen skønner, at der er
brug for psykiatrisk indlæggelse af klienten. Brug af dobbeltkonsultationer
berør ikke overenskomstens krav omkring antallet af konsultationer og er
således udgiftsneutral, da der alene er tale om den tidsmæssige fordeling
af de op til 12 konsultationer.
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1. Betinget flytning
I overenskomsten er flyttebestemmelserne ikke præcise hvad angår muligheden for betingede flytninger. Der har i indeværende periode været
forelagt en sag for Landssamarbejdsudvalget, hvor to psykologer ønskede
at bytte praksisadresser for på den måde at flytte mellem to kommuner
inden for samme region.
Landssamarbejdsudvalget kunne ikke tage stilling til spørgsmålet, da
overenskomsten ikke er klar på dette område. Landssamarbejdsudvalget
har derfor opfordret parterne til at drøfte betinget flytning i forbindelse
med overenskomstforhandlingerne.
Parterne er enige om at præcisere overenskomsten, så det tydeligt fremgår, at betinget flytning, dvs. flytning der er betinget af, at to ydernummerpsykologer bytter klinikadresse, ikke er mulig i henhold til overenskomsten.
På den baggrund tilføjes nedenstående til § 14:
§ 14. Flytning af klinik
Stk. x/ANMÆRKNING TIL § 14
Betinget flytning, dvs. flytning der er betinget af, at to ydernummerpsykologer bytter klinikadresse, er ikke mulig.
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2. Sundhedsforsikringer
Parterne er enige om, at det er vigtigt, at alle borgere, som får en henvisning til psykologhjælp, er bekendt med retten til psykologbehandling
med tilskud jf. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.
I henhold til bekendtgørelsen gives borgere, som får en henvisning til
psykologhjælp, indtil 12 konsultationer til psykologbehandling med tilskud.
Nogle forsikringsselskaber dækker egenbetalingen af psykologbehandling med tilskud. Disse forsikringsselskaber har forskellige modeller for,
hvordan egenbetalingen dækkes, f.eks. kan forsikringsselskabet dække
egenbetalingen for et antal af de konsultationer, borgeren kan få med
henvisning. Parterne er enige om, at der ydes tilskud for indtil 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Dog kan personer med henvisning for let
til moderat depression og let til moderat angst, herunder let til moderat
OCD, efter genhenvisning få tilskud for indtil 12 konsultationer yderligere.
Parterne er enige om, at det er vigtigt for borgeren at være bekendt med,
at der ydes psykologbehandling indtil 12 konsultationer med tilskud jf.
bekendtgørelsen, uagtet forsikringsselskabets dækning.
På den baggrund er parterne enige om at ændre § 10, stk. 8-10 til nedenstående:
§ 10, stk. 8-10 ændres til:
Stk. 8.
Psykologen er forpligtet til at sikre lige adgang til behandling i egen
praksis for alle, som er berettiget til psykologhjælp efter denne overenskomst, jf. § 2, stk. 1.
Psykologen er således ansvarlig for, at der f.eks. er lige adgang for alle
med hensyn til ventetid til behandling og lige adgang for alle med hensyn
til omfang og kvalitet af behandlingstilbuddet.
Stk. 9.
Psykologen er ligeledes særligt ansvarlig for at orientere klienten om
rammerne i ordningen, herunder blandt andet antallet af konsultationer som en henvisning giver mulighed for i et forløb.
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Stk. 10.
Psykologen er forpligtet til at foretage en selvstændig og individuel vurdering af den enkelte klients behandlingsbehov i overensstemmelse med
de retningslinjer mv. som gælder for ordningen.
Psykologen er således særligt ansvarlig for at sikre, at behandlingsforløbet og antallet af konsultationer afholdes i overensstemmelse med
reglerne i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper, herunder særligt § 3, stk. 1.

For at understøtte psykologens forpligtelse til at orientere klienten om
rammerne i ordningen, jf. ovenstående ny § 10, stk. 8-10, udarbejder parterne informationsmateriale, som kan udleveres til klienter. Informationsmaterialet skal indeholde information om klienternes rettigheder i forbindelse med psykologbehandling med tilskud.
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3. Henvisningens gyldighedsperiode
Jævnfør § 2, stk. 2 i Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper har en henvisning kun
gyldighed, hvis psykologen modtager den senest en måned efter udstedelsen. Det betyder, at patienter, som modtager en henvisning fra egen
læge til psykologbehandling, har en måned til at få en aftale med en psykolog.
På nogle andre praksisområder er henvisningsgyldigheden længere end
en måned, og patienterne kan derfor være vant til en længere gyldighedsperiode for henvisninger end den gældende på psykologområdet.
Hvis patienten ikke når at få en aftale til en praktiserende psykolog inden
for en måned efter henvisningen er udstedt, skal patienten bruge tid på at
gå til egen læge igen, som skal bruge tid på at udstede en ny henvisning.
Parterne ønsker derfor at afklare, om der er grundlag for at forlænge henvisningens gyldighedsperiode.
På den baggrund er parterne enige om at rette fælles henvendelse til
Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på afklaring af, om der er
grundlag for at forlænge henvisningens gyldighedsperiode.
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4. Vandelsbestemmelse og ændring i autorisation
Ved sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at drøfte
mulige ændringer i overenskomsten med henblik på at indføre en vandelsbestemmelse, som giver overenskomstens parter mulighed for overenskomstmæssig sanktionering af en psykolog, der er blevet dømt for alvorlige strafbare forhold, som kan give anledning til bekymring for tillidsforholdet til psykologen, og dermed anses for at være af væsentlig betydning for en psykologs virke under overenskomsten.
Overenskomstens parter ønsker at sikre patientsikkerheden og tilliden til
psykologer. Det skal være trygt for patienterne at modtage psykologhjælp. Derfor er det vigtigt, at overenskomsten giver handlemuligheder,
når en myndighed til parterne har indberettet ændringer i autorisation eller oplyst om strafbare forhold, som anses for at være af væsentlig betydning for psykologens virke.
Det er givet af de nuværende bestemmelser, at et ydernummer kun kan
erhverves og opretholdes, såfremt man er autoriseret. Parterne er samtidig enige om, at det er hensigtsmæssigt at præcisere dette i overenskomsten. Såfremt en psykolog ikke længere oppebærer sin autorisation, mister vedkommende uanset årsag tilsvarende retten til at oppebære sit
ydernummer. Ved midlertidig fratagelse af autorisation kan psykologen i
visse tilfælde gives mulighed for at drive sin praksis videre med vikar på
baggrund af en konkret vurdering af Landssamarbejdsudvalget, hvor sagens karakter, karakter af eventuel dom eller sigtelse, klienthensyn, hensyn til ordningen med videre, indgår i den konkrete vurdering.
På den baggrund er parterne enige om at indføre bestemmelserne i overenskomsten angivet i bilag 1.
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5. Ny ydelse: Rådgivningsydelse pr. telefon eller pr. mail
Parterne er enige om at indføre en rådgivningsydelse, som kan foregå pr.
telefon eller pr. mail.
Rådgivning pr. telefon eller pr. mail er for klienter, der er i behandlingsforløb og altså har haft minimum 1. samtale. Formålet med ydelsen er at
opnå mere fleksible og bedre forløb for klienten, ligesom det kan give
bedre kontaktmuligheder og kortere forløb. Rådgivningsydelsen kan understøtte forløbets behandlingsmål ved for eksempel at være støttende ift.
mestringsstrategier og støtte klienten, så klienten bedre kan klare svære
livsbegivenheder, som har været drøftet i behandlingen. Der skal anvendes GDPR-sikrede løsninger i kommunikationen mellem klienten og psykologen ved brug af ydelsen.
Psykologen skal beskrive rammerne for ydelsen for klienten inden evt.
ibrugtagning.
Rådgivningsydelsen aktiveres ved, at psykologen og klienten i forvejen
aftaler konkret tidspunkt for telefonisk/mail-kontakt (rådgivningsydelsen), og hvor det konkrete tidspunkt for rådgivningsydelsen er placeret
mellem to almindelige sessioner.
Der oprettes en ny ydelseskode for rådgivningsydelsen.
Ydelsens honorar fastsættes til 325 kr. (1. april 2019 niveau), hvoraf 40
% er egenbetaling. Det vurderes, at ydelsen vil blive anvendt 1-3 gange i
ca. 1/10 klientforløb.

Ydelseskode xx
Ny/eksisterende
Målgruppe/indikation

Rådgivning pr. telefon eller pr. mail
Ny
For klienter, der er i forløb.
Psykologen kan vælge at tilbyde ydelsen,
når psykologen vurderer, at en telefon-/eller
mailrådgivningsydelse kan støtte forløbets
behandlingsmål.
Rådgivningsydelsen vil primært være relevant for længere klientforløb.

Undersøgelse/behandling

Her gives kort konkret rådgivning i direkte
forlængelse af de problemstillinger, der har
været arbejdet med i behandlingen.
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Limitering
For psykologbehandling omfatter henvisningen 12 konsultationer. For en
henvisning for angst- eller depressionsramte kan der gives en genhenvisning, som omfatter yderligere 12 konsultationer.
Det samlede tidsforbrug pr. rådgivningsydelse, herunder forberedelse,
rådgivningen og journalisering, udgør op til 1/3 af en konsultation.
Såfremt der anvendes rådgivningsydelser på en henvisning, reduceres
med 1 konsultation af det samlede antal konsultationer på henvisningen.
Der indføres en limitering på op til 3 rådgivningsydelser pr. henvisning.
Parterne følger brugen af ydelsen i overenskomstperioden.
Ved behov for en længere samtale kan der gives 2 ydelser i sammenhæng.
Afgrænsning
Rådgivningsydelsen indebærer kort konkret rådgivning i direkte forlængelse af de problemstillinger, der har været arbejdet med i behandlingen.
Rådgivningsydelsen kan ikke anvendes ved opstart eller som planlagt afslutning af et forløb. Rådgivningsydelsen er ikke tidsbestilling. Ydelsen
kan ikke være af kort afklarende karakter fx et ja/nej spørgsmål.
Rådgivningsydelsen kan alene bruges af klienter, der er i forløb og altså
har haft 1. samtale.
Eksempler:
Fx en person, som er i behandling for angst, og hvor der er arbejdet med
konkrete mestringsstrategier i behandlingen. Personen får øget angst, og
der er længe til næste aftalte konsultation. Her er det muligt at aftale en
rådgivningsydelse, hvor personen kan få hjælp til at benytte mestringsstrategierne og herved mestre angsten.
Fx en person, som er i behandling, som flytter i en kortere periode eller
er ude at rejse, og der opstår vanskeligheder. Her kan der være brug for at
etablere en kontakt via rådgivningsydelsen, hvor psykologen kan følge
op og hjælpe med at stabilisere i forhold til problemstillinger, der har været arbejdet med i konsultationerne.
Fx en person, som er alvorligt syg af kræft. I perioder hvor personen får
somatisk behandling, som svækker vedkommende, kan rådgivningsydelser være en hjælp ift. konkrete problemer, som opstår og stabiliseres indtil næste aftale.

Fx en person, som er henvist på baggrund af en belastende livsbegivenhed. Her kan en rådgivningsydelse hjælpe til at følge op ift. at mestre
konkrete situationer.
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6. Efteruddannelse
I takt med at praksisoverenskomstens målgrupper udvikler sig, og ny
forskning og viden bliver tilgængelig, opstår der løbende nye krav til såvel psykologernes faglighed såvel som kvaliteten af de ydelser, der tilbydes under overenskomsten.
Parterne besluttede ved seneste overenskomstforhandling at nedsætte en
arbejdsgruppe, der havde til formål at arbejde med en systematisk efteruddannelsesmodel.
Arbejdsgruppen anbefaler, at psykologer inden for psykologordningen efteruddanner sig så bredt, så de er i stand til effektivt at behandle alle henvisningskategorier under psykologordningen, og herunder er i stand til at
planlægge og udføre behandlingsforløb samt at understøtte sammenhæng
og kvalitet for klienterne i behandlingsforløbet.
Parterne er enige om at påbegynde etablering af en model for systematisk
efteruddannelse. Således tilføjes nedenstående til § 26 med stk. 2:
Stk. 2.
Fra 1. juli 2020 skal psykologen registrere sine efteruddannelsesaktiviteter jf. bilag xx om systematisk efteruddannelse.
Bilag om systematisk efteruddannelse
Parterne er enige om at indføre nedenstående vedrørende efteruddannelse
som bilag i overenskomsten.
Beslutningskompetence
Bestyrelsen for fonden beslutter emnerne omfattet af systematisk efteruddannelse med afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger. Fondsbestyrelsen vil
løbende kunne vurdere, om der opstår nye emner, der er relevante for systematisk efteruddannelse. Fondsbestyrelsen vil ved enighed kunne inddrage nye relevante emner for systematisk efteruddannelse f.eks. ved ændringer i overenskomsten.
En enig bestyrelse udvælger de specifikke temaer eller underemner, som
for en given periode skal udgøre den systematiske efteruddannelse.
Arbejdsgruppens anbefalinger udgør:
•
•
•

Psykopatologi, diagnostik, udredning og behandlingstilrettelæggelse.
Behandling af psykologordningens henvisningskategorier.
Jura og overenskomst ift. samarbejde, udveksling og dialog med
andre faggrupper.
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De tre temaer er nedenfor udspecificeret i underemner i henhold til arbejdsgruppens rapport.

Tema: Psykopatologi, diagnostik, udredning og behandlingstilrettelæggelse
Diagnostik og differentialdiagnostik i forhold til overenskomstens henvisningskategorier.
Somatiske tilstande:
• Somatiske indikatorer på behandlingskrævende somatiske lidelser.
• Somatiske årsager til psykiske symptomer.
• Psykologiske problemers somatiske udtryk.
• Psykologiske følgevirkninger af somatiske sygdomme og behandling.
Casebaseret psykologisk udredning og behandlingstilrettelæggelse
• Case-baseret psykologisk udredning, herunder kortlægning af klientens psykosociale forhold, personlighedskarakteristika og psykologiske formuleringer.
• Individorienteret behandlingstilrettelæggelse på baggrund af en
integration af den bedste forskningsbaserede viden og klientens
problemstilling (herunder komorbiditet), personlighed, kulturbaggrund og præferencer.

Tema: Behandling af psykologordningens henvisningskategorier
• Behandling af traumer og vedvarende sorglidelse, herunder akutindsats (inklusive viden om problemstillingernes ætiologi og psykopatologi).
•

Behandling af depression (inklusive viden om problemstillingens
ætiologi og psykopatologi).

•

Behandling af angst (inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).

•

Behandling af personer der har været udsat for seksuelle overgreb
(inklusive viden om problemstillingens ætiologi og psykopatologi).

•

Behandling af personer der har forsøgt selvmord (inklusive viden
om problemstillingens ætiologi og psykopatologi). Herunder vurdering af selvmordsrisiko.
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Inddragelse af pårørende i behandlingen og rammer for behandling af
grupper og par. Der skal henledes opmærksomhed på, at et kortere kursus
på eksempelvis 2 dage kun kan give meget overordnede retningslinjer for
inddragelse af pårørende og rammer for par- og gruppeterapi.
Tema: Jura og overenskomst ift. samarbejde, udveksling og dialog med
andre faggrupper
•

Hvordan relevant lovgivning håndteres etisk og psykologfagligt i
relation til opgaverne indenfor praksisoverenskomsten, fx psykologloven og bekendtgørelser (journalføring og opbevaring heraf,
tavshedspligt, samtykke, udlevering af oplysninger m.v.) og persondataforordning samt viden om tilbud i den øvrige sundhedssektor.

Fondsbestyrelsen fastsætter desuden retningslinjer og godkendelseskriterier for den systematiske efteruddannelse.
Sekretariatet for fonden udarbejder forslag til retningslinjer og godkendelseskriterier, som forelægges fondsbestyrelsen. Fonden sekretariatsbetjenes af et sekretariat bestående af RTLN og Dansk Psykolog Forening.
Kurser udbudt af regionerne, de fire psykologiske institutter ved universiteterne, Dansk Psykolog Forening og dens faglige selskaber er forhåndsgodkendte, for så vidt de overholder de kriterier, som fastsættes af fondsbestyrelsen.
For at et kursus kan godkendes til efteruddannelsesaktivitet, skal kurset
leve op til de af fondsbestyrelsen fastsatte godkendelseskriterier, og kursusudbyderen skal være forhåndsgodkendt. Kursusudbydere, som ikke er
forhåndsgodkendt, kan søge om at blive forhåndsgodkendt til at udbyde
kurser for en overenskomstperiode.
Ansøgningen behandles af sekretariatet, der varetager ansøgninger og registrering. Der er et administrationsgebyr knyttet til ansøgningen. Administrationsgebyret er på 10.000 kr. Fondsbestyrelsen kan fastsætte administrationsgebyret til et andet beløb fremadrettet.
Hvis en kursusudbyder efterfølgende viser sig at have afholdt et kursus,
som de har medtaget under systematisk efteruddannelse, men som ikke
lever op til de af fondsbestyrelsen gældende kriterier, kan fondsbestyrelsen udelukke dem for resten af overenskomstperioden eller længere afhængig af alvorligheden af overtrædelsen. Udelukkelsen kan få umiddelbar virkning, herunder også for planlagte kurser, der endnu ikke er afviklet, med pligt til at betale evt. på forhånd betalte kursusgebyrer blandt tilmeldte tilbage.
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Endelig er fondens bestyrelse ankeinstans, såfremt en ikke-forhåndsgodkendt kursusudbyder ønsker at anke beslutninger ved afslag på ansøgning
om forhåndsgodkendelse af dem som kursusudbyder. Afgørelser fra
fondsbestyrelsen kan ikke ankes.
Parterne er enige om, at det i overenskomstperioden er frivilligt for den
enkelte psykolog at deltage i den systematiske efteruddannelse.

Registrering og godkendelsesprocedurer
Parterne er enige om, at det er den enkelte ydernummerpsykolog som
skal registrere og anmode om kursustilskud for den efteruddannelsesaktivitet, der søges om tilskud til.
Anmodning om kursustilskud sker i forbindelse med registrering af efteruddannelsesaktiviteter i et dertil indrettet registreringsmodul. Her registrerer psykologen emne, kursusbevis og andre relevante oplysninger angående kurset i relation til de af fondens bestyrelse anviste retningslinjer.
Etablering og drift af registreringsmodulet påhviler parterne i regi af efteruddannelsesfonden. Udover etablering og drift af registreringsmodulet
indebærer sekretariatsfunktionen betjening i forbindelse med godkendelse af udbydere.
Kursustilskud
Godkendte kurser registreres i et dertil indrettet registreringsmodul, som
knyttes direkte til den enkelte psykolog og udløser kursustilskud.
Der kan max ydes kursustilskud for det antal dage, som psykologen har
deltaget i efteruddannelses- eller kursusaktiviteter under ordningen. Der
ydes pr. dag 1.300 kr. i kursustilskud i op til 2 dage pr. år.
Kursustilskuddet udbetales fra fonden, som administreres af Regionernes
Lønnings- og Takstnævn.
Evalueringer
Det bestræbes, at den systematiske efteruddannelsesordning evalueres
med afsæt i nedenstående.

Kursusevaluering:
Der udvikles et evalueringsskema/system, hvor psykologen efter deltagelse i kursus og/eller konference foretager en vurdering af kurset og/eller konferencen, herunder tilfredshed med indhold og kvalitet. Det bestræbes, at psykologen i forbindelse med registreringen af kursusdeltagelse kan evaluere kurset.
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Evaluering af systematisk efteruddannelse:
Modellen evalueres på baggrund af: 1) oversigt over registrerede kurser
og emner, 2) antal registrerede kurser, 3) antal psykologer, der har deltaget i systematisk efteruddannelse, 4) antal registrerede kursustimer/dage,
5) deltagerevaluering af kurser, og 6) deltagerevaluering af konference.
Evalueringen skal foreligge senest 6 mdr. før overenskomstperiodens udløb, med mindre parterne bliver enige om en anden frist.
Fondsbestyrelsen beslutter nærmere retningslinjer om evaluering og kan
beslutte sig for at ændre eller supplere evalueringen, såfremt ovenstående
ikke er dækkende.
Evalueringen udarbejdes af sekretariatet for fonden og forelægges fondens bestyrelse til godkendelse. Evalueringen afleveres til overenskomstens parter forud for de kommende overenskomstforhandlinger jf. fristen
ovenfor.

Afvikling af faglig konference
Der afvikles udover den løbende systematiske efteruddannelse én faglig
landsdækkende konference i løbet af den kommende overenskomstperiode finansieret af fonden.
En enig bestyrelse udvælger de specifikke temaer eller underemner, som
den faglige konference skal centrere sig om.
Dansk Psykolog Forening står for udvikling af fagligt program samt tilvejebringelse af rammer og registrering af deltagere. Budget og program
skal godkendes af fondens bestyrelse.

Øvrige forhold
Sundhedsstyrelsen konstaterede i 2015, at efteruddannelsesaktiviteter
skal understøtte, at de praktiserende psykologer vedligeholder og udvikler deres psykologfaglige kompetencer, færdigheder og viden knyttet til
målgruppen. Parterne har derfor udviklet et koncept for systematisk efteruddannelse for psykologer under overenskomsten, som skal understøtte,
at psykologerne gennem supplerende efteruddannelse besidder de rette
færdigheder og kompetencer til at kunne behandle alle de målgrupper,
der er omfattet af psykologordningen. Parterne konstaterer, at Sundhedsstyrelsen ligeledes pegede på, at det på sigt kan være relevant at udvikle
en formaliseret specialuddannelse i almen klinisk psykologi målrettet
psykologer i praksis. Parterne vurderer, at implementeringen af konceptet
for systematisk efteruddannelse for psykologer under overenskomsten,
kan bidrage med viden om behovet for og det nærmere indhold af en sådan specialpsykologuddannelse.
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Økonomi – systematisk efteruddannelse
På baggrund af øvrige praksisområders omkostninger ved etablering af
registreringsmodul vurderes det, at beløbet hertil er ca. 300.000 kr. Det
dækker dels over et engangsbeløb og dels over en række mulige løbende
udgifter til licenser og lignende.
Det vurderes, at der er behov for 1/3 stilling til administration af ordningen, herunder varetagelse af registreringsmodul. Der afsættes 250.000 kr.
årligt hertil. Der er med ansøgningsgebyret om forhåndsgodkendelse afsat yderligere midler til at kompensere for en øget arbejdsbyrde. Derudover går ansøgningsgebyrer også til den administrative sekretariatsbetjening samt afvikling af den faglige konference.
Samlet set afsættes dermed 1,05 mio. kr. til etablering og administration
af den systematiske efteruddannelse.

År 1

Hele
perioden

År 2

År 3

Etablering
af registreringsmodul
300.000 kr.
Administration i forbindelse
med ansøgning og
godkendelse 250.000 kr.

250.000 kr.

250.000 kr.

Delsum
Kursustilskud

550.000 kr.
1300 pr. dag
(max. 2 dage)

250.000 kr.
1300 pr. dag
(max. 2 dage)

250.000 kr.
1300 pr. dag
(max. 2 dage)

1.050.000 kr.

Delsum
Samlet

2.210.000 kr.
2.760.000 kr.

2.210.000 kr.
2.460.000 kr.

2.210.000 kr.
2.460.000 kr.

6.630.000 kr.
7.680.000 kr.

Økonomi - konference
Fonden afsætter 1,3 mio. kr. til afvikling af denne konference samt
300.000 kr. til Dansk Psykolog Forenings administration, planlægning og
afvikling af denne konference.
Beløbet finansieres af uforbrugte midler fra den systematiske efteruddannelse og/eller via fondens formue.

7. Gruppeterapi
Flere og flere oplever at have behov for hjælp til psykiske lidelser. Dette
øger presset på regionernes samlede tilbud, herunder psykologordningen.
Det er til trods for, at der fortsat tilføres nye midler til ordningen i forbindelse med udvidelse af persongrupper, der har ret til tilskud til psykologbehandling i praksissektoren. Presset på tilskudsordningen gør det relevant at overveje, hvordan anvendelse af gruppeterapi i psykologpraksis
kan øges, så de psykologfaglige ressourcer kan komme flest mulige patienter til gavn. Den økonomiske ramme for henvisningsårsag 10 og 11
(depression og angst) gør, at ydernummerpsykologer i nogle tilfælde må
afvise patienter, der er henvist til psykologbehandling. Samtidig er ventelisterne for disse patientgrupper af samme årsag lange hos nogle psykologer. Det betyder, at det kan være relevant at se på, hvordan vi kan sikre at
flere kan modtage psykologhjælp.
Gruppeterapi anvendes ikke i stort omfang af praktiserende psykologer.
Parterne er enige om at styrke incitamenterne til, at psykologer i større
grad end i dag gør brug af gruppekonsultationer, hvor det er psykologfagligt relevant.
På den baggrund er parterne enige om at udarbejde vejledningsmateriale
om gruppeterapi til psykologer, som virker under overenskomsten. Vejledningsmaterialet skal understøtte udbredelsen af brugen af gruppeterapi
i psykologpraksis ved at oplyse om de muligheder overenskomsten rummer, herunder:
• Mulighed for gruppekonsultationer
• Fordele ved brug af gruppeterapi
• Beskrivelse af lukkede og åbne grupper
• Varighed af gruppekonsultationer
• Forslag til opbygning af gruppeforløb
• Visitation, administration, m.m.
• Afbudsregler
• Journalføring
Vejledningsmaterialet kan udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppen
om gruppeterapi.
Parterne er endvidere enige om at justere honorarerne for brug af gruppekonsultationer. Justeringen indebærer, at de samlede regionale omkostninger pr. klientforløb med 12 konsultationer udgør nedenstående beløb:
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Antal klienter

Regionalt tilskudpr. klientforløb
(12 konsultationer)
(1. april 2019 niveau)

1 Klient

6.232 kr.

2 Klienter

6.207 kr.

3 Klienter

5.800 kr.

4 Klienter

5.200 kr.

5 Klienter

5.000 kr.

6 Klienter

4.800 kr.

7 Klienter

4.800 kr.

8 Klienter

4.800 kr.

9 Klienter

4.800 kr.

Parterne er enige om, at der årligt i overenskomstperioden følges op på
psykologernes brug af gruppekonsultationer.
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8. Videokonsultationer
Det er vigtigt at fjerne barrierer for, at borgere med psykiske udfordringer kan modtage psykologbehandling.
Den teknologiske udvikling har medført, at anvendelse af videokonsultationer er en mulighed. Ved brug af videokonsultationer kan man nå en
målgruppe, der i dag har vanskeligt ved at benytte sig af det eksisterende
psykologtilbud. Det kan f.eks. være personer, der på grund af fysisk handicap eller social angst har svært ved at møde fysisk op til psykologbehandling. Anvendelse af videokonsultationer kan derfor medvirke til at
fjerne barrierer for, at borgere med psykiske udfordringer kan gennemføre psykologbehandling.
Forskellige former for moderne teknologi har i en årrække været anvendt
inden for psykologisk behandling og rådgivning. For at fjerne barrierer
og fremme nytænkning samt understøtte patienternes adgang til behandling, bør det præciseres i overenskomsten, at det er op til den enkelte psykolog, om vedkommende ønsker at anvende videokonsultation, blandt
andet fordi det må forventes at være forbundet med omkostninger til både
investering, udvikling og vedligeholdelse.
På baggrund af ovenstående tilføjes et nyt stk. 2 til § 3 i overenskomsten.
Nummereringen i § 3 konsekvensrettes som konsekvens af nyt stk. 2.
§ 3. stk. 2.
Den psykologiske behandling kan gennemføres ved enten klientens fysiske fremmøde i psykologens klinik eller ved videokonsultationer. Såfremt psykologen anvender videokonsultationer, skal psykologen fysisk
befinde sig på klinikadressen, mens behandlingen foregår. Første konsultation kan dog ikke som udgangspunkt afholdes ved videokonsultation, men skal afholdes ved fysisk møde, jf. § 10, stk. 5, samt § 10, stk.
4.
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9. Tilgængelighed
a. Praksisdeklarationen
Det er vigtigt, at borgere, som er henvist til psykologhjælp, kan vælge
hvilken psykolog, de vil søge behandling hos på et velinformeret grundlag. Samtidig er det vigtigt, at borgere i deres valg af psykolog kan forholde sig til aktuelle ventetider til ikke-akut behandling.
Parterne er enige om at understøtte borgernes valg af psykolog ved at tilføje supplerende oplysninger på praksisdeklarationen.
På den baggrund tilføjes nedenstående til § 16. Information til brug for
valg af psykolog (Praksisdeklarationen), stk. 3:
Psykologen skal oplyse inden for hvilke områder, psykologen har efteruddannet sig og/eller specialiseret sig.

b. Elektronisk tidsbestilling
Det er vigtigt, at borgere, som er henvist til psykologbehandling, kan
komme i kontakt med den psykolog, der søges behandling hos på en nem
og tidssvarende måde, så de får svar på deres henvendelse hurtigst muligt.
En nem og tryg kontaktmulighed til psykolog bidrager til at skabe gode
rammer for borgerens helbredelse.
Parterne er enige om at fremme tilgængeligheden til psykologer i forbindelse med tidsbestilling, aflysning og ændringer af aftalte konsultationstider. Udover de kontaktmuligheder, som eksisterer i dag, såsom e-mail og
telefonisk kontakt, skal psykologer, der praktiserer efter overenskomsten,
i løbet af overenskomstperioden tilbyde kendte patienter elektronisk tidsbestilling. Psykologer skal således på sigt tilbyde kendte patienter mulighed for tidsbestilling, aflysning og ændring af konsultationstider ved
hjælp af elektronisk tidsbestilling. Med kendte patienter menes patienter,
som har haft første konsultation.
Parterne er på den baggrund enige om at indføre nedenstående i overenskomsten:
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§ xx.
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Stk. 1.
Psykologen skal senest inden udgangen af juni 2022 tilbyde elektronisk
tidsbestilling, som kan anvendes af klienter, der har haft første konsultation. Elektronisk tidsbestilling er et supplement til de eksisterende
kontaktmuligheder.
Derudover ændres § 16. stk. 3 til:
Stk. 3.
I praksisdeklarationen vil følgende oplysninger fra regionens yder-register fremgå:
• praksisnavn, konsultationsadresse og telefonnummer
• navn, alder og køn på indehaver af klinikken.
Psykologen skal selv oplyse:
• om adgang til anvendelse af elektronisk tidsbestilling for
kendte patienter.
• aktuelle konsultations- og telefontider
• evt. i hvilke tidsrum, hvor det er henholdsvis svært eller let at
opnå telefonisk kontakt med klinikken
• at der kan opkræves gebyr ved udeblivelse eller ved afbud efter
kl. 16 dagen inden konsultationen samt størrelsen på det eventuelle gebyr, jf. § 22.
• oplysning om ferie og længerevarende fravær, sygdom og kurser
mv.
• om udvendige og indvendige adgangsforhold samt toiletfaciliteter tilgodeser bevægelseshæmmede patienter
• parkeringsforhold, herunder om der er mulighed for handicapparkering
• oplysninger om ikke-akut ventetid til 1. konsultation opdelt på
hhv. henvisningsårsag 1-9 og 10-11

Endvidere skal psykologen oplyse om eventuelle særlige arbejds- og interesseområder. Disse oplysninger skal vedligeholdes af den enkelte psykolog.

§ 31, stk. 5 samt anmærkning 1 til § 31, slettes:
§ 31
Stk. 5.
Det er en fælles målsætning, at psykologerne tilbyder elektronisk kommunikation med patienterne – herunder, men ikke begrænset til tidsbestilling.
ANMÆRKNING 1 til § 31
Psykologen kan frit anvende det elektroniske tidsbestillingsmodul på
sundhed.dk, idet dette udelukkende kræver, at psykologen anskaffer sig
en digital signatur.
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10. Uddannelsesordning
Parterne er enige om i den kommende overenskomstperiode at udarbejde
en analyse af muligheden for etablering af en uddannelsesordning i praksis for psykologer uden autorisation. Hensigten med analysen er at afdække konkrete forslag til modeller for en uddannelsesordning inden for
praksisoverenskomsten, som kan afprøves i perioden.
Formålet med etablering af en uddannelsesordning er dels at understøtte
et sammenhængende sundhedsvæsen ved at sikre, at flere psykologer –
uanset senere arbejdssted – har indblik i praksissektorens virke, herunder
målgruppen for ordningen og klinikkernes daglige praksis. Formålet er
samtidig at bidrage til overdragelse af praksisrelevant erfaring samt at bidrage til uddannelsesforpligtelsen for ikke-autoriserede psykologer ved at
understøtte ikke-autoriserede psykologers uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder.
Til dette formål nedsættes en arbejdsgruppe bestående af tre repræsentanter udpeget af RLTN og tre repræsentanter udpeget af Dansk Psykolog
Forening. De privatpraktiserende psykologer, der måtte udpeges til arbejdsgruppen, skal have ydernummer.
Arbejdsgruppen har til opgave:
•
•
•
•
•
•

At analysere muligheder for at etablere en uddannelsesordning for
ikke-autoriserede psykologer i sammenhæng med praksisoverenskomsten. Erfaringer fra lignende tiltag inddrages.
At belyse rammer og kriterier for en eller flere uddannelsesmodeller, herunder viden om præferencer og muligheder.
At belyse fordele og ulemper ved forskellige løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med etablering af en uddannelsesordning.
At belyse de økonomiske konsekvenser af forskellige uddannelsesmodeller.
At belyse relevante rammer og kriterier for en uddannelsesordning mht. forankring, herunder krav til klinikken, psykologen, det
faglige indhold i ordningen og andre former for afgrænsning.
At skitsere en/flere relevante modeller for en uddannelsesordning.

På baggrund af ovenstående er der mulighed for at foreslå en eller flere
konkrete modeller for etablering af en uddannelsesordning.
Øvrige forudsætninger
Analysearbejdet kan bl.a. udvikle forslag, der ikke belaster rammen for
psykologordningen, men kan også foreslå alternativer.
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Tidsfrist
Arbejdsgruppen nedsættes i efteråret 2019 og senest primo 2021 skal arbejdsgruppen aflægge endelig rapport til parterne. På baggrund heraf aftaler RLTN og DP det videre arbejde, herunder hvilken/hvilke forsøgsordninger med uddannelsesstillinger, der kan gennemføres.
Sekretariatsbetjening af arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening.

11. Analyse af psykologordningen
Parterne er enige om at gennemføre en analyse af følgende elementer inden
for overenskomst om psykologhjælp:
- Klienternes tilgang til ordningen (henvisningskriterier, -veje, -muligheder)
- Besættelse af ledige ydernumre (Bedømmelsesudvalget)
- Effektiviseringsmuligheder (faglige, teknologiske og organiseringsmæssige)
Analysen skal være afsluttet inden udgangen af 2021. Det tilstræbes, at
resultaterne af analysen forelægges overenskomstens parter op til kommende forhandlinger.
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12. Akkreditering
I denne overenskomstperiode har parterne i samarbejde med IKAS udarbejdet et standardsæt for akkreditering af psykologer. Det vurderes, at akkrediteringsopgaven er større og mere omfattende end det blev drøftet, da
honorarstørrelsen blev fastsat.

Parterne er på den baggrund enige om, at overenskomsttekstens § 24, stk.
2 ændres til følgende:
Stk. 2.
Der ydes et akkrediteringshonorar på 5.000 kr. pr. ydernummer i forbindelse med opstart samt et akkrediteringshonorar på 10.000 kr. pr. ydernummer, når praksis er akkrediteret første gang. Ved fremtidige akkrediteringer forhandles et nyt honorar.
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13. Minimumsafregning
Parterne er enige om, at med den aftalte udvidelse af ordningen gennem
satspuljemidlerne, er der rum i økonomien til at øge minimumsafregningen fra 1. januar 2020 til 150.000 kr. årligt (april 2019 priser). Dette vil
understøtte regionerne i deres planlægning af praksisområdet. De hidtidige betingelser i § 11 skal fortsat være gældende.
På den baggrund er parterne enige om at ændre stk. 1 i § 11 til:
§ 11. Minimumsafregning
Stk. 1.
Regionen foretager én gang årligt en opgørelse over det samlede antal
ydelser og udgifter fordelt på de enkelte psykologer i regionen. Hvis en
psykolog, der har haft sit ydernummer i minimum 3 år, har en årlig afregning med regionen under 100.00 og fra 1. januar 2020 en afregning
med regionen under 150.000 kr., skal regionen høre psykologen med
henblik på at belyse årsagen til denne lave afregning.
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14. Øvrige temaer
a. Dobbeltkonsultationer
I den gældende overenskomst § 3, stk. 5, er det anført, at der almindeligvis kun kan gives en konsultation pr. dag. Flere regioner har dog indført
en lokalaftale, som giver mulighed for brug af dobbeltkonsultationer. Det
skyldes, at brug af dobbeltkonsultationer i flere tilfælde kan være hensigtsmæssigt ud fra en faglig vurdering fra psykologen. I de tilfælde hvor
psykologen finder det fagligt relevant, skal psykologen oplyse klienten
om muligheden og prisen, inden dobbeltkonsultationen iværksættes.
Dobbeltkonsultationer kan også anvendes, hvis klienten ønsker det pga.
lang rejseafstand, hvis klienten får en voldsom følelsesmæssig reaktion i
forbindelse med behandlingen, eller hvis psykologen skønner, at der er
brug for en psykiatrisk indlæggelse af klienten.
Parterne er derfor enige om at ændre § 3, stk. 5 til:
Der kan normalt kun gives én konsultation pr. sikret pr. dag i form af individuel konsultation, topersoners konsultation eller gruppekonsultation.
Psykologen kan tilbyde sine klienter dobbeltkonsultationer, dvs. to sammenhængende konsultationer i direkte forlængelse af hinanden i de tilfælde, hvor det er fagligt begrundet. I de tilfælde hvor psykologen finder dobbeltkonsultationer relevant, skal psykologen informere klienten
om muligheden og prisen inden dobbeltkonsultationens opstart.
Dobbeltkonsultationer kan også anvendes hvis klienten ønsker det pga.
lang rejseafstand, hvis klienten får en voldsom følelsesmæssig reaktion
i forbindelse med behandlingen, eller hvis psykologen skønner, at der
er brug for psykiatrisk indlæggelse af klienten.
Brug af dobbeltkonsultationer berør ikke overenskomstens krav omkring antallet af konsultationer og er således udgiftsneutral, da der
alene er tale om den tidsmæssige fordeling af de op til 12 konsultationer. Ved brug af dobbeltkonsultationer bruges ydelseskoden for konsultationen to gange. Såfremt dobbeltkonsultationer anvendes ved første
konsultation, bruges ydelseskoden for første konsultation samt ydelseskoden for en efterfølgende konsultation.

Såfremt det ikke er teknisk muligt at anvende to ydelseskoder samme
dag, oprettes ydelseskoder for dobbeltkonsultationer.
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b. Afsluttende konsultationsydelse
Ved sidste overenskomstforhandlinger aftalte parterne, at der indførtes en
ny registreringsydelse, som havde til hensigt at registrere, hvornår den afsluttende konsultation finder sted. På baggrund af det faktiske antal kan
det konstateres, at ydelsen ikke bliver brugt, og at den dermed ikke giver
den tilsigtede information.
Parterne er på den baggrund enige om at fjerne konsultationsydelsen ’afsluttende konsultation’ med ydelsesnummer 0116, 0216, 0316, 0117,
1010, 1020 og 1030 og slette § 10, stk. 3: Ved afregning for en afsluttende konsultation vil henvisningen blive lukket på Henvisningshotellet,
således at der ikke efterfølgende vil kunne blive behandlet på eventuelt
resterende konsultationer på henvisningen.

c. Samtykke
Parterne er enige om at indføre følgende i § 10:
Stk. x.
Ved udveksling af klientinformation med klientens egen læge eller andre relevante tredje parter, skal psykologen sikre at have indhentet
samtykke direkte fra klienten.

d. Omlægning af IT-system
Den kommende implementering af praksys.dk medfører, at en række af
psykologernes nuværende forpligtigelser, såsom opdatering af ventetid,
bliver afhængig af et nyt endnu ikke færdiggjort it-system. Parterne er
derfor enige om, at de i fællesskab drøfter eventuelle udfordringer i forbindelse med implementering af praksys.dk.

e. Forskningsprojekt
Det er parternes fælles forståelse, at der etableres et forskningsprojekt,
der skal afdække effekten af psykologbehandling under den offentlige
psykologordning jf. overenskomstaftalen fra 2016. Forskningsprojektet
finansieres som aftalt ved midler fra Kvalitets- og efteruddannelsesfonden og vurderes at andrage 4 mio. kr.

15. Implementering af satspuljemidler 2019-2022
I den seneste satspulje er der afsat midler til udvidelse af forsøgsordningen vedr. vederlagsfri psykologbehandling af 18-20-årige med let til moderat angst og depression (herefter den vederlagsfri ordning), så den nu
også omfatter 21-årige, dog kun til 31. december 2021. Herudover er der
også afsat midler til en permanent fjernelse af aldersloftet på behandling
af let til moderat angst (henvisningsårsag 11).
1. Økonomi
Med satspuljen er der afsat 2,2 mio. kr. årligt (okt. 2018-niveau), svarende
til den nuværende egenbetaling for 21-årige, der skal dække de udgifter,
der er forbundet med at ændre den vederlagsfri ordning til også at inkludere 21-årige.
Parterne er enige om, at den regionale andel af økonomien, svarende til de
tilførte midler, trækkes ud af den eksisterende ramme.
Der skal således ske en særskilt, månedsvis opfølgning på udviklingen inden for den vederlagsfri ordning i forhold til udgifter og antal patienter
fordelt på alder, der henvises til depressions- og angstbehandling, samt antallet af konsultationer de henviste patienter får i gennemsnit. Denne opfølgning skal følge den opfølgning, der er på ordningerne for personer med
let til moderat depression og angst som følger af tidligere satspuljeaftaler.
Der er yderligere afsat 31,4 mio. kr. årligt (okt. 2018-niveau) i forbindelse
med fjernelse af aldersloftet på henvisningsårsag 11.
2. Personkreds og afgrænsning
Ved ordningens ikrafttræden den 1. oktober 2019 overgår alle patienter,
der på denne dato er 21 år, til den vederlagsfri ordning.
Patienter, der fylder 22 år, inden de har afsluttet et behandlingsforløb under
den vederlagsfri ordning, har ret til at fortsætte på ordningen indtil behandlingens afslutning, dog senest 31. december 2021.
Ved forsøgsperiodens udløb 31. december 2021 stopper muligheden for
vederlagsfri behandling til de 21-årige henvist efter overenskomstens henvisningsårsag 10 og 11. Det betyder, at unge, der er i et vederlagsfrit behandlingsforløb pr. 1. januar 2022, bliver pålagt en egenbetaling på 40 pct.
af psykologens samlede honorar.
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For så vidt angår fjernelse af aldersloftet på angst betyder det, at klienter
over 38 år pr. 1. oktober 2019 kan modtage tilskudsberettiget psykologbehandling på henvisningsårsag 11. Disse midler er gjort permanente, hvorfor der ikke er udløbsdato på denne ordning.
3. Ændringer af overenskomsten
Der er som konsekvens af ændringen af tilbuddet til de 21-årige aftalt, at
det eksisterende regionale tilskud til behandling af de 21-årige svarende til
3,2 mio. kr. årligt, trækkes ud af den eksisterende ramme. Herefter følges
udgifterne til den vederlagsfri ordning særskilt.
Derudover lægges midlerne vedr. fjernelse af aldersloftet på henvisningsårsag 11, svarende til 31,4 mio. kr. årligt, til den eksisterende ramme.
Rammen for 4. kvartal 2019 ser derfor således ud i oktober 2018-niveau:
Udregning af ramme 2019 henv. 10-11
Beregnet kvartals-ramme 2018 (4. kvartal)
+ Fjerne aldersloft på angst
- Vederlagsfri ordning
Samlet ramme i 2019 på henvisningsårsag 10+11

4. kvartal 2019
32,04
7,85
0,83
39,06

Herefter ser den årlige økonomiske ramme for henvisningsårsag 10-11 således ud i oktober 2018-niveau:
Udregning af årlig ramme henv. 10-11
Beregnet ramme
+ Fjerne aldersloft på angst
- Vederlagsfri ordning 21-årige
Samlet årlig ramme på henvisningsårsag 10+11

132,82
31,40
3,30
160,92

Når den vederlagsfri ordning udløber vil de midler, der er trukket ud af
rammen i denne og den tidligere tillægsaftale vedr. 18-20-årige, skulle
lægges til rammen igen. Den årlige økonomiske ramme pr. 1. januar 2022
vil derfor se således ud i oktober 2018-niveau:
Udregning af årlig ramme henv. 10-11
Beregnet ramme
+ Fjerne aldersloft på angst
+ Vederlagsfri ordning (18-20 årige)
Samlet årlig ramme på henvisningsårsag 10+11

132,82
31,40
6,56
170,78

Ydelsesnumre
For at kunne foretage en særskilt opfølgning aftaler parterne at anvende de
ydelseskoder, som blev oprettet i forbindelse med indgåelse af tillægsaftalen om vederlagsfri behandling for de 18-20-årige på angst og depression.
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Konsultationsydelserne, der kan gives til patienter over 38 år, der behandles for angst, følger de ydelseskoder, der hidtil er blevet benyttet på henvisningsårsag 11.
Gebyr ved udeblivelse
Såfremt en klient, der benytter sig af den vederlagsfri ordning, ikke melder
afbud senest kl. 16 dagen inden konsultationen, kan psykologen pålægge
klienten at betale et gebyr svarende til 40% af psykologens honorar, dog
maksimalt 410,06 kr. (okt. 2018-niveau). Det er en forudsætning, at klienter forudgående og senest ved tidsbestillingen er gjort opmærksom på, at
udeblivelse kan medføre gebyr.
Omsætningsgrænse
Parterne er enige om, at behandlinger, der er dækket under den vederlagsfri
ordning, ikke indregnes i omsætningsgrænsen. Dermed nedsættes omsætningsgrænsen med samme forholdsmæssige størrelse, som den økonomiske ramme blev nedsat.
Samtidig er parterne enige om, at der med fjernelse af aldersloftet på henvisningsårsag 11 er tilført merøkonomi til ordningen, hvorfor omsætningsloftet hæves med samme forholdsmæssige størrelse.
Samlet set vil omsætningsloftet for hele 2019 og frem se således ud:

Omsætningsgrænsen i okt. 2018-priser

2019
270.319 kr.

2020 og
herefter
302.078 kr.

Når den vederlagsfri ordning udløber, vil de midler, der er trukket ud af
omsætningsgrænsen i denne og den tidligere tillægsaftale vedr. 18-20årige, skulle lægges til omsætningsgrænsen igen. Den årlige omsætningsgrænse pr. 1. januar 2022 vil derfor se således ud i 2018-niveau:

Omsætningsgrænsen i okt. 2018-priser

Fra 1. januar 2022
322.256 kr.

Parterne har en fælles forpligtigelse for, at den økonomiske ramme i ordningen ikke overskrides. Parterne er enige om at følge omsætningen og
antallet af ydernumre, samt løbende evaluere omsætningsgrænsen i forhold hertil. Er der tegn til overskridelse af rammen optager parterne forhandlinger om udgiftsdæmpende tiltag, såsom regulering af omsætningsgrænsen. Anmoder den ene part om forhandling herom, skal der optages
forhandlinger.

16. Overenskomstens økonomi
PROTOKOLLAT VEDRØRENDE OVERENSKOMSTENS ØKONOMI
Parterne er enige om, at den samlede økonomiske ramme for udgifterne
til psykologhjælp i år 2019 udgør 264,48 mio. kroner (okt. 2018-prisniveau), eksklusiv gruppen, der behandles under den vederlagsfri forsøgsordning på henvisningsårsag 10-11. Rammen tillægges løn- og prisregulering af honorarerne i henhold til overenskomstens reguleringsbestemmelse. Parterne er enige om, at klienter, der behandles under den vederlagsfri forsøgsordning på henvisningsårsag 10-11, ikke indgår i rammeopgørelsen.
Rammen opdeles i to selvstændige rammer og udgør pr. 1. januar 2019
(okt. 2018-prisniveau):
• Henvisningsårsag 1-9: 124,63 mio. kroner
• Henvisningsårsag 10-11: 139,85 mio. kroner.
Rammen for henvisningsårsag 10-11 tillægges pr. 1. oktober 2019 ekstra
midler som følge af satspuljeaftalen for 2019-2022. Den årlige økonomiske ramme pr. 1. oktober 2019 udgør derfor (okt. 2018-prisniveau):
• Henvisningsårsag 1-9: 124,63 mio. kr.
• Henvisningsårsag 10-11: 160,92 mio. kr.
Når satspuljemidlerne til de vederlagsfri 18-21-årige bortfalder 1. januar
2022, indgår gruppen igen i rammen. Den årlige økonomiske ramme fra
1. januar 2022 udgør derfor (okt. 2018-prisniveau):
• Henvisningsårsag 1-9: 124,63 mio. kr.
• Henvisningsårsag 10-11: 170,78 mio. kr.
Parterne er enige om, at der for begge rammer skal tilstræbes en jævn
fordeling af aktiviteten hen over året.
De to rammer opgøres selvstændigt. Et mindreforbrug inden for den ene
ramme vil således ikke kunne godtgøre en overskridelse af den anden
ramme.
Rammerne følger kalenderåret, og udgiftsudviklingen inden for de to
rammer følges af parterne i månedlige opgørelser, der viser regionernes
faktiske udgifter vurderet i forhold til de to rammer. Opgørelserne skal
vise udgifter, antal patienter samt antal konsultationer.
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Med de tillagte satspuljemidler pr. 1. oktober 2019 er rammen for kalenderåret 2019 (okt. 2018 prisniveau) for henvisningsårsag 1-9 124,63 mio.
kr. og for henvisningsårsag 10-11 139,85 mio. kr.
For perioden 1. januar 2022 til 31. september 2022 udgør den vægtede
del af rammen (okt. 2018-prisniveau) for henvisningsårsag 1-9 92,03
mio. kroner og for henvisningsårsdag 10-11 129,59 mio. kroner.
Opgørelse af rammen for henvisningsårsag 1-9
Overstiger udgifterne til henvisningsårsag 1-9 den økonomiske ramme, er
parterne enige om, at der med virkning fra 1. april, efter at opgørelsen foreligger for det forudgående overenskomstår, sker en modregning i reguleringsprocenten. Modregningen på rammen for henvisningsårsag 1-9
skal give kompensation svarende til den konstaterede forskel mellem den
aftalte ramme og de faktiske udgifter. Såfremt modregningen i reguleringsprocenten ikke i tilstrækkeligt omfang kompenserer for rammeoverskridelsen, nedsættes det regionale tilskud.
Ved overskridelse af den økonomiske ramme på mindre end 0,6 procent
af den samlede ramme, iværksættes ikke modregning. Eventuelle overskridelser af den økonomiske ramme det efterfølgende år på mindre end
0,6 procent undtages ikke fra modregningen.
Opgørelse af rammen for henvisningsårsag 10-11
Overstiger udgifterne til henvisningsårsdag 10-11 den økonomiske
ramme, er parterne enige om, at der med virkning fra 1. april, efter at opgørelsen foreligger for det forudgående overenskomstår, sker en modregning i reguleringsprocenten. Modregningen på rammen for henvisningsårsag 10-11 skal give kompensation svarende til den konstaterede forskel
mellem den aftalte ramme og de faktiske udgifter, fratrukket den udgift,
der vedrører gruppen af patienter, som er fejlhenvist. Såfremt modregningen i reguleringsprocenten ikke i tilstrækkeligt omfang kompenserer for
rammeoverskridelsen, nedsættes det regionale tilskud.
Ved overskridelse af den økonomiske ramme på mindre end 0,6 procent
af den samlede ramme, iværksættes ikke modregning. Eventuelle overskridelser af den økonomiske ramme det efterfølgende år på mindre end
0,6 procent undtages ikke fra modregningen.
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17. Tekniske ændringer
Parterne er enige om at foretage de i bilag 2 beskrevne tekniske ændringer og tilføjelser i overenskomsten.
Herudover er parterne enige om i forbindelse med implementering af
nærværende forhandlingsaftale at gennemføre de tekniske og redaktionelle ændringer af overenskomsten, som er nødvendige og hensigtsmæssige bl.a. med henblik på, at overenskomsten opdateres i forhold til gældende tekniske løsninger inden ikrafttræden af overenskomsten.
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18. Aftalens løbetid
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Parterne er enige om, at overenskomst om psykologhjælp med de ændringer, der følger af nærværende aftale, træder i kraft den 1. oktober 2019.
Parterne er enige om, at næste forhandling af overenskomsten på uopsagt
grundlag bør være gennemført til ikrafttræden den 1. oktober 2022.
København, den 29. august 2019

For

For

Regionernes Lønnings- og
Takstnævn

Dansk Psykolog Forening

Anders Kühnau

Eva Secher Mathiasen

Kirsten Jørgensen

Lis Ethelberg

Bilag 1: Vandelsbestemmelse og ændring i autorisation
§ 7, stk. 1 litra b præciseres således, at både tiltrædelse og virke under
ordningen er betinget af, at psykologen har en gældende autorisation.
Som følge af en sådan præcisering, vil Landssamarbejdsudvalget umiddelbart kunne fratage en psykolog ydernummeret, såfremt der sker autorisationsfratagelse. Dette gælder både ved midlertidig og permanent autorisationsfratagelse.
§ 7, stk. 1. ændres til:
§ 7. Psykologer, der kan tiltræde og virke under overenskomsten
Stk. 1.
Psykologer, der
a) mindst 22 timer ugentligt står til rådighed som privatpraktiserende
psykolog, og som ikke har ansættelse i et omfang, der overstiger 15 timer,
b) er autoriserede af Psykolognævnet, og
c) som besidder den nødvendige psykologfaglige kompetence, herunder
erfaring med de af overenskomsten omfattede persongrupper og med privat praksis,
kan tiltræde og virke under overenskomsten.
KAPITEL X. VANDELSBESTEMMELSE OG ÆNDRING I AUTORISATION
§ X. Landssamarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser i forbindelse med
midlertidig og permanent autorisationsfratagelse samt i forbindelse
med oplysninger om strafbare forhold.
Fratagelse af kapacitet kan alene ske gennem afgørelse i Landssamarbejdsudvalget.
Landssamarbejdsudvalget behandler sager, der vedrører midlertidig og
permanent autorisationsfratagelse samt sager efter straffeloven, som
Landssamarbejdsudvalget eller parterne får kendskab til.
Forudsætningen for fratagelse af retten til at praktisere efter overenskomsten er i disse tilfælde, at Landssamarbejdsudvalget eller parterne
ved Rigsadvokatens eller Psykolognævnets indberetning eller via indhentelse af børneattest eller straffeattest får kendskab til sager, der er
relevante at lægge til grund for overvejelser om fratagelse af kapacitet.
Såfremt parterne på anden vis får kendskab til sager, skal parterne
rette henvendelse til Rigsadvokaten eller Psykolognævnet eller andre
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relevante instanser for afklaring vedrørende kompetence og handlemuligheder.
Landssamarbejdsudvalget kan gennem regionen anmode en psykolog,
der virker under overenskomsten, om tilladelse til at indhente børne- eller straffeattester. Psykologen er forpligtet til at udlevere børne- og
straffeattester ved anmodning herom fra Landssamarbejdsudvalget.
Manglende tilladelse fra psykologen til indhentelse af børne- eller
straffeattester, eller såfremt attesten er uren, kan sanktioneres af
Landssamarbejdsudvalget i form af fratagelse af ydernummer eller anden sanktion.
Landssamarbejdsudvalget kan udelukke en psykolog fra at praktisere
efter overenskomsten midlertidigt eller permanent.
En psykolog som er blevet udelukket fra at praktisere efter overenskomsten midlertidigt eller permanent, skal umiddelbart informere sine
klienter herom.

§ X. Midlertidig autorisationsfratagelse
Sager vedrørende fratagelse af ydernummer i forbindelse med midlertidig autorisationsfratagelse kan alene afgøres i Landssamarbejdsudvalget.
Landssamarbejdsudvalget foretager en konkret vurdering af sagen, og
fra tidspunktet for midlertidig autorisationsfratagelse kan psykologen
af Landssamarbejdsudvalget i visse tilfælde gives mulighed for at drive
sin praksis videre ved vikar indtil endelig afklaring omkring autorisationsfratagelse foreligger. Muligheden for at drive praksis videre ved vikar afgøres af Landssamarbejdsudvalget, der blandt andet ser på baggrunden for autorisationsfratagelse, klienthensyn, hensyn til ordningen
med videre.
Såfremt psykologen har en vikar i hele eller dele af perioden, skal dette
fremgå af sundhed.dk.
En vikar skal opfylde de i § 7, stk. 1, litra a-c nævnte krav og skal være
godkendt af Bedømmelsesudvalget.

Side 38

§ X. Permanent autorisationsfratagelse
Sager vedrørende fratagelse af ydernummer i forbindelse med permanent autorisationsfratagelse kan alene afgøres i Landssamarbejdsudvalget.
Så snart parterne har modtaget orientering om permanent autorisationsfratagelse fra Psykolognævnet foreligger der ikke længere mulighed
for den pågældende psykolog at fortsætte med at praktisere under overenskomsten, idet autorisation i sig selv er en forudsætning for at oppebære ydernummer. I disse tilfælde foreligger der endvidere ikke mulighed for at indsætte vikar.
En psykolog, som er blevet udelukket fra at praktisere efter overenskomsten permanent, skal umiddelbart informere sine klienter herom.
Partshøringsperioden i sager om fratagelsen af ydernummer på baggrund af permanent autorisationsfratagelse er 14 dage.

§ X. Dom med tidsbegrænset virksomhedsindskrænkning
Sager vedrørende fratagelse af ydernummer i forbindelse med dom med
tidsbegrænset virksomhedsindskrænkning kan alene afgøres i Landssamarbejdsudvalget.
Landssamarbejdsudvalget foretager en konkret vurdering af sagen, og
fra tidspunktet for endelig dom med tidsbegrænset virksomhedsindskrænkning kan Landssamarbejdsudvalget, indtil indskrænkelsen er
overstået, i helt særlige tilfælde give psykologen mulighed for at drive
sin praksis videre ved vikar. Muligheden for at drive praksis videre ved
vikar afgøres af Landssamarbejdsudvalget, der blandt andet ser på baggrunden for autorisationsfratagelse, klienthensyn, hensyn til ordningen
med videre.
Såfremt psykologen har en vikar i hele eller dele af perioden, skal dette
fremgå af sundhed.dk.
En vikar skal opfylde de i § 7, stk. 1, litra a-c nævnte krav og skal være
godkendt af Bedømmelsesudvalget.
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§ X. Dom med permanent virksomhedsindskrænkning
Sager vedrørende fratagelse af ydernummer i forbindelse med dom med
permanent virksomhedsindskrænkning kan alene afgøres i Landssamarbejdsudvalget.
Fra tidspunktet for endelig dom med permanent virksomhedsindskrænkning, kan Landssamarbejdsudvalget træffe afgørelse om, hvorvidt psykologen skal udelukkes fra at praktisere efter overenskomsten.

§ X. Dom
Sager vedrørende fratagelse af ydernummer i forbindelse med dom kan
alene afgøres i Landssamarbejdsudvalget.
Landssamarbejdsudvalget foretager en konkret vurdering af sagen, og
fra tidspunktet for endelig dom kan Landssamarbejdsudvalget, indtil
afgørelse fra Landssamarbejdsudvalget foreligger, i visse tilfælde give
psykologen mulighed for at drive sin praksis videre ved vikar. Muligheden for at drive praksis videre ved vikar afgøres af Landssamarbejdsudvalget, der blandt andet ser på baggrunden for dommen, klienthensyn,
hensyn til ordningen med videre.
Såfremt psykologen har en vikar i hele eller dele af perioden, skal dette
fremgå af sundhed.dk.
En vikar skal opfylde de i § 7, stk. 1, litra a-c nævnte krav og skal være
godkendt af Bedømmelsesudvalget.

§ X. Anket dom
Sager vedrørende fratagelse af ydernummer i forbindelse med anket
dom kan alene afgøres i Landssamarbejdsudvalget.
Landssamarbejdsudvalget foretager en konkret vurdering af sagen, og
fra tidspunktet, hvor en dom er blevet anket, kan Landssamarbejdsudvalget, indtil endelig dom foreligger, i visse tilfælde give psykologen
mulighed for at drive sin praksis videre ved vikar. Muligheden for at
drive praksis videre ved vikar afgøres af Landssamarbejdsudvalget, der
blandt andet ser på baggrunden for dommen, klienthensyn, hensyn til
ordningen med videre.
Såfremt psykologen har en vikar i hele eller dele af perioden, skal dette
fremgå af sundhed.dk
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Fra tidspunktet for endelig dom med permanent virksomhedsindskrænkning, tages sagen op igen, og behandles ifølge § X.

§ X. Fratagelse af ydernummer i tilfælde af henholdsvis fratagelse eller
fraskrivelse af autorisation eller frakendelse af retten til at udøve virksomhed som psykolog ved dom for strafbart forhold.

I tilfælde af, at en psykolog fratages eller fraskriver sig sin autorisation, eller at en psykolog frakendes retten til at udøve virksomhed som
psykolog ved dom for strafbart forhold, eller hvis parterne har indhentet relevant information via børneattest eller straffeattest hvis indhold
kan medføre fratagelse af ydernummer, skal følgende procedure følges:
Så snart parterne eller Landssamarbejdsudvalget modtager underretning fra Psykolognævnet om fratagelse af autorisation eller bliver bekendt med fraskrivelse af autorisationen, orienteres overenskomstens
parter om fraskrivelsen. Det samme gælder underretning fra Rigsadvokaten om dom, eller hvis parterne har indhentet relevant information
via børneattest eller straffeattest.
Fra tidspunktet for, at en psykolog er frataget sin autorisation eller har
fraskrevet sig sin autorisation, eller at en psykolog fået dom for strafbart forhold, eller hvis parterne har indhentet relevant information via
børneattest eller straffeattest, behandles sagen snarest i Landssamarbejdsudvalget med henblik på eventuelle konsekvenser ift. fratagelse af
ydernummeret.
Landssamarbejdsudvalget foretager en konkret vurdering af sagen, og
psykologen kan i perioden frem til afgørelse i Landssamarbejdsudvalget i visse tilfælde få tilladelse til at ansætte en vikar. Muligheden for at
drive praksis videre ved vikar afgøres af Landssamarbejdsudvalget,
hvor attestindhold eller grundlaget for midlertidig autorisationsfratagelse eller dom, klienthensyn, hensyn til ordningen med videre, indgår i
den konkrete vurdering. Hvis psykologen ansætter en vikar, skal dette
fremgå af sundhed.dk. Det skal bemærkes, at der ikke foreligger mulighed for indsættelse af vikar i forbindelse med behandling af sager om
permanent autorisationsfratagelse.
Landssamarbejdsudvalget partshører psykologen om den påtænkte fratagelse af ydernummer.
Landssamarbejdsudvalget træffer derefter afgørelse om fratagelse af
ydernummer efter udløbet af partshøringsfristen.

Bilag 2: Tekniske ændringer
1. Bodsindbetaling
NYT
§ 39 stk. 8:
Samarbejdsudvalget har ved en psykologs misligholdelse eller overtrædelse af overenskomsten eller af lokale aftaler adgang til:
1. At tildele advarsel eller udtale misbilligelse
2. At indstille til Landssamarbejdsudvalget:
a) at psykologen skal betale/tilbagebetale et af samarbejdsudvalget foreslået beløb til regionen;
b) at psykologen pålægges en bod, der stilles til rådighed enten for kvalitets- og efteruddannelsesfonden for psykologhjælp eller velgørende formål;
c) at psykologen udelukkes fra at praktisere efter overenskomsten.
Samarbejdsudvalgets afgørelser under punkt 1 sendes til Lands-samarbejdsudvalget til orientering.
NYT
§ 40 stk. 3 og 4:
Stk. 3.
Udvalget har, for så vidt det drejer sig om en region, beføjelse til:
a) at tildele eller udtale misbilligelse med eller uden tilkendegivelse
af gentagelsesvirkning,
b) at pålægge regionen at efterbetale psykologen et af udvalget fastsat beløb,
c) at pålægge regionen en bod, der stilles til rådighed enten for
kvalitets- og efteruddannelsesfonden for psykologhjælp eller
velgørende formål.
Stk. 4.
Udvalget har, for så vidt det drejer sig om en psykolog, beføjelse til:
a) at tildele advarsel eller udtale misbilligelse med eller uden tilkendegivelse af gentagelsesvirkning,
b) at beslutte, at psykologen skal tilbagebetale et af udvalget fastsat
beløb til regionen,
c) at pålægge psykologen en bod, der stilles til rådighed enten for
kvalitets- og efteruddannelsesfonden for psykologhjælp eller
velgørende formål og
d) i grove tilfælde at udelukke en psykolog fra at praktisere efter
overenskomsten for et af udvalget fastsat tidsrum
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Beslutninger efter b. og c. kan af regionen gennemføres ved modregning i
psykologens tilgodehavende hos regionen.

2. Behandling af patientklager
IX. klageregler erstattes af nedenstående:
NYT
KAPITEL IX. KLAGEREGLER
§ 44. KLAGEREGLERNES OMFANG
Stk. 1.
Klagereglerne omfatter regioner, klienter og alle overenskomsttilmeldte
psykologer.
Stk. 2.
Klagereglerne omfatter de forhold, der er omhandlet i overenskomsten,
og forhold i forbindelse hermed.
ANMÆRKNING TIL § 44, STK. 2
I henhold til lov om psykologer indbringes klager over en autoriseret
psykologs virksomhed for Psykolognævnet.
Stk. 1.
Klagereglerne omfatter de forhold, der er omhandlet i overenskomsten.
§ 45. FREMSÆTTELSE AF KLAGER
Stk. 1.
Klager fra patienter fremsættes over for regionen, hvor psykologen har
sin praksis, enten direkte eller gennem kommunen.
Stk. 2.
Klager fra psykologer fremsættes over for Dansk Psykolog Forening.
Stk. 3.
Klager skal fremsættes skriftligt. Alle klager skal fremsættes inden for
6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til
klagerens kundskab.
§ 46. BEHANDLING AF KLAGER
Stk. 1.
Klagen forelægges den region, hvor psykologen har indgået aftale om
ydernummer.
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Stk. 2.
Regionen indhenter en udtalelse fra den part, der er klaget over, eller
afgiver selv en udtalelse, såfremt det er regionen, der er klaget over.
Endvidere informere regionen psykologen om den videre behandling.
Såvel regionen, Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening kan dog afvise en klage som ubeføjet. Parterne skal i så
fald orientere hinanden gensidigt herom.
Stk. 3.
En klage vedrørende en psykolog eller en region indbringes for regionens samarbejdsudvalg. Såfremt regionens samarbejdsudvalg afgørelse
skal behandles i Landssamarbejdsudvalget, fremsendes klagen og de
relevante sagsakter til Landssamarbejdsudvalget.
§ 47 FÆLLESREGLER FOR BEHANDLING AF KLAGER
Stk. 1.
Såfremt en klage ikke kan behandles under overenskomsten, oplyses
klageren herom og vejledes med hensyn til andre klagemuligheder. Oplysning og vejledning tilkommer den part som oprindeligt modtager
klagen.
Stk. 2
Parterne i klagesager er forpligtet til at afgive fuld oplysning om alle
sagen vedrørende forhold til den, der har sagen til behandling.
Stk. 3.
Klagesager behandles som fortrolige.
Stk. 4.
I sager, der behandles efter dette kapitel, er parterne pligtige til at rette
sig efter den trufne afgørelse.
§ 48 AFGØRELSE AF KLAGESAGER OG ANKE
Stk. 1.
Der kan kun træffes afgørelse i klagesager, når der er enighed om afgørelsen i samarbejdsudvalget.
Stk. 2.
Er der ikke enighed i samarbejdsudvalget, indbringes sagen for Landssamarbejdsudvalget til afgørelse. Når klagen indbringes for Landssamarbejdsudvalget, skal den være bilagt akter og relevante oplysninger om
den konkrete sag.
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Stk. 3.
Samarbejdsudvalgets afgørelse kan inden 6 uger af klageren eller af
indklagede ankes til Landssamarbejdsudvalget.
ANMÆRKNING TIL § 46
Der gælder følgende bestemmelse i sundhedsloven, som har konsekvens
for behandlingen af sager i samarbejdsudvalgene, Landssamarbejdsudvalget og Bedømmelsesudvalget:
Sundhedslovens § 227, stk. 8: ”Ved behandling af sager i paritetiske organer nedsat i henhold til overenskomster, indgået i medfør af stk. 1, skal
en sundhedsperson, som er part i sagen, og som ikke er medlem af en forening, som er repræsenteret i det paritetiske organ, gives ret til at møde,
evt. ved bisidder, når en klage over den pågældende eller en sag, som
evt. vil kunne give anledning til fastsættelse af sanktioner over for den
pågældende, behandles”.

3. Anmærkning 1 til § 31
Nuværende tekst:
ANMÆRKNING 1 TIL § 31
Psykologen kan frit vælge det elektroniske tidsbestillingsmodul på sundhed.dk, idet dette udelukkede kræver, at psykologen anskaffer sig en digital signatur.
Denne anmærkning slettes, da sundhed.dk ikke udbyder et elektronisk
tidsbestillingsmodul.

4. Ny tabel til § 4, stk. 3
Eksisterende tabel til § 4, stk. 3 tilrettes, da der bør stå ydelsesnummer og
honorar for henvisningsårsag 1-9, henvisningsårsag 10 og henvisningsårsag 11. Tabel i § 4, stk. 3 ændres til:
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Tillæg

Tillæg ved hjemmekonsultation
Tillæg til konsultation
med tolk
Behandling i sikredes
hjem, afstanden er mellem psykologens klinik
og sikredes bopæl:
0-4 km.
4,1-8 km.
8,1-12 km.
12,1-16 km.
16,1-20 km.
Over 20,1 km.
Pr. påbegyndt km udover 20,1 km.

Ydelse
Årsag
1-9
2005

Ydelse
Årsag
10
0205

Ydelse Honorar
Årsag
11
0305
410,12

5001

5002

5003

249,05

6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007

6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207

6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307

139,00
203,00
269,00
331,00
395,00
395,00
10,00

5. Anmærkning til § 10, stk. 2 og 3
Nuværende tekst:
ANMÆRKNING TIL § 10, STK. 2 og 3
Den tekniske løsning til at lukke henvisninger på Henvisningshotellet ved
afregning for en afsluttende konsultation er endnu ikke færdigudviklet.
Det er parternes målsætning, at dette opnås i løbet af overenskomstperioden. På nuværende tidspunkt lukkes henvisningen da alene i regionens
afregningssystem.
Anmærkningen slettes, da der ikke er behov for at lukke henvisninger på
Henvisningshotellet ved afregning for en afsluttende konsultation, da
konsultationsydelsen ’afsluttende konsultation’ fjernes.

6. Anmærkning til § 11, stk. 1
Nuværende tekst:
ANMÆRKNING TIL § 11 STK. 1
Psykologens forpligtelse til at afregne minimum 50.000 kr. og fra 1. januar 2018 minimum 100.000 kr. årligt med regionen kan ikke opfyldes
ved omsætning, som vedrører en eventuel praksiskandidat. Den enkelte

ydernummerpsykolog skal således opfylde kravet til minimumsafregning
via sin egen behandlingsaktivitet.
Det påhviler psykologen at registrere egen behandling i eget system og
forelægge dokumentation herfor, hvis regionen anmoder om det i forbindelse med kontrol efter § 11.
Praksiskandidaten er ligeledes forpligtet til i forbindelse med afregningen at markere, når denne har foretaget en konsultation. Dette sker ved
en registrering af praksiskandidatens navn og k-markering i afregningssystemet.
Som følge af nedlæggelse af praksiskandidatordningen ændres anmærkningen til § 11, stk. 1. til:
Den enkelte ydernummerpsykolog skal opfylde kravet til minimumsafregning via sin egen behandlingsaktivitet eller godkendt vikar.

7. § 16, stk. 3 om praksisdeklarationen
Som følge af nedlæggelsen af praksiskandidatordningen slettes følgende
punkt i § 16, stk. 3, som omhandler oplysninger psykologen skal oplyse i
praksisdeklarationen:
•

navn, alder og køn på eventuelt ansatte praksiskandidater samt
en angivelse af, hvad en praksiskandidat er.

8. Bilag 7: Afgrænsninger af overenskomstens personkreds
Første afsnit i punkt 3 og 5. ’Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom og pårørende til alvorligt psykisk syge personer’ i bilag 7 under afsnittet ’Afgrænsninger af overenskomsten personkreds’ ændres til:
Ved pårørende forstås den nærmeste familie, dvs. ægtefælle/samlever,
forældre, søskende og børn. Stedforældre og halvsøskende vil også normalt være omfattet. Der vil derfor være situationer, hvor såvel biologiske
forældre som stedforældre til det samme barn vil kunne modtage psykologhjælp efter overenskomsten. Svigerfamilie og familie længere ude, eller andre signifikante personer, vil normalt ikke være omfattet af overenskomsten, men i det omfang der er tale om en betydningsfuld relation, vil de kunne være omfattet.
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9. Bilag 5: Arbejdsgruppe vedr. efteruddannelse for psykologer
Bilag 5 slettes, da arbejdsgruppen vedr. efteruddannelse for psykologer
har afsluttet arbejdet. Bilagsnumrene konsekvensrettes heraf.

10. Bilag 9: Den danske kvalitetsmodel for psykologpraksis
Bilag 9 slettes, da udviklingsarbejdet med den danske kvalitetsmodel for
psykologpraksis er afsluttet.

11. § 10, stk. 2
§ 10, stk. 2, præciseres til:
Psykologer har en faglig forpligtigelse til at sikre, at kun den målgruppe,
som er inden for henvisningskriterierne, og som har gavn af tilbuddene,
skal modtage behandling under ordningen. Afgøres det i en indledende
samtale, at patienten ikke er omfattet af den pågældende henvisningsårsag, registreres ydelsen ”fejlhenvisning uden forløb” med ydelsesnummer 0118, 0218 og 0318, hvorved henvisningen bliver lukket på Henvisningshotellet. For henvisningsårsag 10 og 11 foretager psykologen senest ved anden konsultation en nærmere vurdering af, om klienten falder
inden for henvisningskriterierne. Såfremt psykologen vurderer, at en klient falder uden for målgruppen, er psykologen forpligtet til at afvise at
give behandling med yderligere offentligt tilskud. Dette gøres ved brug af
fejlhenvisningsydelserne med ydelsesnummer 0214, 0314, 0215 og 0315,
hvorved henvisningen bliver lukket på Henvisningshotellet.
12. § 30
§ 30. Fondens finansiering ændres til:
Fondens aktiviteter, herunder systematisk efteruddannelse, finansieres i
indeværende overenskomstperiode gennem:
- Indbetaling fra regionerne på 2.560.000 kr. årligt til systematisk
efteruddannelse. Regionernes andel følger bloktilskudsnøglen i
det pågældende år. Indbetalingen skal ske hvert år senest 1. januar. Endvidere sker finansieringen til systematisk efteruddannelse af fondens formue.
- Bodsindbetalinger tilkendt af Landssamarbejdsudvalget
13. § 46
Parterne er enige om at videreføre forsøgsordningen med lokalaftaler.
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§ 46. fortsætter derfor med at være markeret med fed, således at det fortsat fremgår som nyt.
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