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Midlertidig aftale om sammenlægning af økonomirammer for
henvisningsårsag 1-9 og 10-11 under overenskomst om psykologhjælp
Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har
indgået midlertidig aftale om sammenlægning af økonomirammerne for
henholdsvis henvisningsårsag 1-9 og 10-11 under overenskomst om psykologhjælp for året 2020. Dette for at bidrage til at opretholde adgangen
til psykologhjælp i den aktuelle situation med corona i Danmark.
Aftalen udspringer af politiske drøftelser mellem parterne om bl.a. håndteringen af et forventeligt større antal angst- og depressionsramte patienter som følge af situationen med corona i Danmark.
I tillæg til sammenlægningen af de økonomiske rammer forhøjes omsætningsgrænsen i 2020 til 363.443 kr. (april 2020-niveau).
Aftalen er gældende for året 2020. Herefter er regler jf. Overenskomst
om Psykologhjælp gældende.

Med venlig hilsen
Nina Kagenow-Andersen

Nina Kagenow-Andersen

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

DANSK PSYKOLOG FORENING

TILLÆGSAFTALE TIL OVERENSKOMST OM PSYKOLOGHJÆLP MELLEM DANSK
PSYKOLOG FORENING (DP) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN
(RLTN)
DENNE MIDLERTIDIGE TILLÆGSAFTALE ER INDGÅET MELLEM
OVERENSKOMSTENS PARTER SOM EN DEL AF BEREDSKABET I FORBINDELSE MED
DEN AKTUELLE SITUATION MED CORONASMITTE I DANMARK.
Baggrund
Ved nærværende aftales det, at økonomirammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 og 10-11
midlertidigt sammenlægges for året 2020. Dette for at bidrage til at opretholde adgangen til
psykologhjælp i den aktuelle situation med corona i Danmark. Der er tale om en midlertidig aftale.
Sigtet med aftalen er, at praktiserende psykologer under Overenskomst om Psykologhjælp kan yde
psykologhjælp til et forventeligt større antal angst- og depressionsramte patienter som følge af
situationen med corona i Danmark.
Økonomi
Med denne aftale sammenlægges økonomirammerne for henvisningsårsag 1-9 samt
henvisningsårsag 10-11 midlertidigt for året 2020. Det bevirker, at der i en midlertidig periode
skabes rum for, at et eventuelt merforbrug inden for den ene økonomiramme kan godtgøres af et
mindreforbrug inden for den anden økonomiramme.
Parterne er fortsat enige om, at klienter, der behandles under den vederlagsfri forsøgsordning på
henvisningsårsag 10-11, ikke indgår i rammeopgørelsen jf. bilag 1 i Overenskomst om
Psykologhjælp.
Overskrides økonomirammerne samlet set, vil bestemmelsen om tilbagebetaling træde i kraft jf.
overenskomstens bestemmelser herom.
I tillæg til sammenlægningen af de økonomiske rammer forhøjes omsætningsgrænsen i 2020 til
363.443 kr. (april 2020-niveau). Fra 1. januar 2021 er den i overenskomsten aftalte
omsætningsgrænse igen gældende.
Ikrafttrædelse:
Tillægsaftalen træder i kraft den 03-07-2020 og er gældende for året 2020. Herefter er regler jf.
Overenskomst om Psykologhjælp gældende.

København, den 03-07-2020
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For DANSK PSYKOLOG FORENING
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